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1 INLEIDING 

De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat de lidstaten uiterlijk 22 december 2006 hun 
monitoringsprogramma’s operationeel moeten hebben, zowel voor oppervlaktewater als 
voor grondwater. Overeenkomstig Art. 15 van de KRW dienen de lidstaten uiterlijk 22 
maart 2007 een samenvatting van deze programma’s naar de Europese Commissie te 
hebben gezonden. De KRW onderscheidt drie soorten monitoring:  
• Toestand en trend (T&T) monitoring 

Om de algemene toestand van het (deel)stroomgebied te beoordelen en 
veranderingen hierin te kunnen signaleren; 

• Operationele monitoring 
Het monitoren van alle waterlichamen, die “at risk” of sterk veranderd zijn, of gevaar 
lopen de gewenste toestand niet te bereiken, en te beoordelen of de 
maatregelenpakketten het gewenste effect tot gevolg hebben; 

• Monitoring voor nader onderzoek 
Wanneer onduidelijk is waarom de gewenste toestand niet kan worden bereikt. Dit 
moet informatie verschaffen over te nemen adequate maatregelenpakketten.  

 
Het opstellen van de monitoringsprogramma’s in Nederland heeft zich tot nu toe gericht 
op de twee eerstgenoemde soorten. ‘Monitoring nader onderzoek’ zal de komende 
periode vorm krijgen op grond van onduidelijkheden in oorzaken voor het mogelijk niet 
bereiken van de goede ecologische toestand en zal verder worden uitgewerkt in de 
monitoringsprogramma’s, die behoren bij de op te stellen stroomgebiedbeheerplannen 
(2009). Een handreiking hiervoor is reeds in concept gereedgekomen. 
 
De rapportage aan de Europese Commissie zal plaatsvinden in de vorm van 
elektronische rapportages volgens van tevoren afgesproken formats. Hierop 
anticiperend en in overeenstemming met de EU-reporting sheets, zijn landelijke 
rapportage formats opgesteld (zie hoofdstuk 2). Aangezien deze rapportagevorm zich 
minder leent voor een bestuurlijke beoordeling, is naast deze rapportagevorm gekozen 
voor een schriftelijk document, waarin ingegaan wordt op de gemaakte (strategische) 
keuzes, de daarop geënte monitoringsprogramma’s (monitoringslocaties, te meten 
parameters, meetfrequenties en kosten) en de planning van werkzaamheden voor de 
komende periode.  
 
De KRW noemt als hoofddoelstelling van de monitoringsprogramma’s het binnen elk 
stroomgebied vaststellen van de watertoestand. Dit betreft de oppervlaktewateren 
(ecologische en chemische toestand), het grondwater (chemische en kwantitatieve 
toestand) en de beschermde gebieden (aanvullende specificaties overeenkomstig 
communautaire wetgeving). Speciale aandacht vereisen de waterlichamen die, 
overeenkomstig de eind 2004 vastgestelde Art. 5 rapportages, gekarakteriseerd zijn als 
“at risk” of “mogelijk at risk”. 
 
Het voorliggend rapport begint daarom met een beknopte beschrijving van het 
stroomgebied met de menselijke belastingen, de indeling van waterlichamen en de 
gekozen werkeenheden (zie figuur 1.1), die het uitgangspunt vormen voor het op te 
stellen monitoringsprogramma.  
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De eerste opdracht van het monitoringsprogramma zal zijn het op grond van nadere 
meetgegevens onderbouwen en/of verbeteren van de inschatting of de betreffende 
waterlichamen al of niet het risico lopen om in 2015 niet aan de vereisten van de KRW 
te voldoen. Deze nadere karakterisering zal onderdeel vormen van de op te stellen 
stroomgebiedbeheerplannen en zal daarom uiterlijk 2008 gereed dienen te zijn. Een 
overzicht van de daarbij horende planning is weergegeven in hoofdstuk 9. 
 
Hoofdstuk 10 geeft een overzicht hoe in Nederland de monitoringsprogramma’s 
verankerd zijn in de nationale wetgeving, terwijl hoofdstuk 11 aangeeft waar de 
gegevens van de monitoringsprogramma’s in digitale vorm zijn te vinden. 
 
Figuur 1.1: Indeling KRW werkgebieden 
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In bovenstaand figuur zijn de werkgebieden weergegeven. De werkgebieden Rijn-
Noord, Rijn-Oost, Rijn-Midden en Rijn-West vormen samen met twee delen in Duitsland 
(deelgebied ‘Vechte’ in Niedersachsen en deelgebied ‘IJsselmeer-zuflüsse’ in 
Nordrhein-Westfalen) het werkgebied Rijndelta. Het achtergrondrapport voor dit 
werkgebied beperkt zich tot het Nederlandse deel van Rijndelta. 
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2 PROCESGANG 

Om tijdig KRW-monitoringsprogramma’s op te stellen overeenkomstig de Europese 
richtlijnen bestaat een organisatiestructuur met twee hoofdsporen: oppervlaktewateren 
en grondwater. De centrale coördinatie ligt bij het LBOW cluster MRE (Monitoring, 
Rapportage en Evaluatie), waarin de betrokken Ministeries en de koepelorganisaties 
van alle bestuurslagen zijn vertegenwoordigd.  
 
In 2004 is een begin gemaakt met het opstellen van landelijke richtlijnen. De KRW en de 
KRW-guidance Monitoring waren daarbij het uitgangspunt, terwijl uitkomsten van de EU-
workshop ‘monitoring networks and classification systems’ op 26 en 27 april 2006 
bijgedragen hebben aan een verdere aanscherping van deze richtlijnen. Voor het 
opstellen van de landelijke richtlijnen voor het monitoren van de oppervlaktewateren is 
de landelijke expertgroep “MIR-monitoring” opgericht, waarin zowel landelijke en 
regionale deskundigen waren vertegenwoordigd. De richtlijnen voor het monitoren van 
grondwater zijn opgesteld door de landelijke Werkgroep Grondwater. De 
conceptrichtlijnen hebben in de periode 2004-2006 gefunctioneerd als “levende 
documenten”, dat wil zeggen dat zij op grond van opgedane ervaringen in de regio’s 
enige malen zijn bijgesteld. In 2006 zijn beide richtlijnen definitief vastgesteld in het 
LBOW. Deze richtlijnen luiden als volgt: 
• Van Splunder, I., T.A.H.M. Pelsma en A. Bak (Red.) (2006) Richtlijnen Monitoring 

Oppervlaktewater Europese kaderrichtlijn Water. Versie 1.3, goedgekeurd dor het 
LBOW op 11 september 2006. ISBN 9036957168, 53 pp. + Bijlagenrapport, 93 pp; 

• Verhagen, F. Th., A. Krikken en H.P Broers (2006) Draaiboek monitoring grondwater 
voor de Kaderrichtlijn Water. Opgesteld door Royal Haskoning/TNO in opdracht van 
het Ministerie van VROM. Ref. 9S1139/R00001/FVe/DenB.  

 
Om de gegevensuitwisseling voor de KRW te ondersteunen en de gegevens via één 
plek binnen Nederland toegankelijk te maken is het KRW-portaal ontwikkeld. Op 
http://krw.ncgi.nl kunnen waterbeheerders hun gegevens plaatsen (uploaden) en 
gegevens van andere waterbeheerders raadplegen en downloaden. Ook landelijk 
beschikbare gegevens zijn te bekijken en te downloaden, zoals de grenzen van de 
stroomgebieddistricten, de begrenzingen van de waterlichamen, de gebieden met een 
beschermde status, etc. Ook voor de uitwisseling van gegevens van de 
monitoringsprogramma’s is dit KRW-portaal ingezet. De positionering van dit portaal is 
weergegeven in onderstaande figuur. De gegevens van de oppervlaktewateren worden 
direct door de waterbeheerders geupload naar dit portaal. Voor de 
grondwatermonitoring gegevens is er een koppeling met DINO (centrale database 
Nederlandse ondergrond). Naast het nationaal toegankelijk maken van de KRW 
gegevens ondersteunt het KRW-portaal ook de digitale rapportage aan de EC. Dit 
laatste conform de in Europees verband afgesproken formats van het rapportage 
systeem WISE.  
 
Op basis van deze landelijke richtlijnen zijn in december 2005 
conceptmonitoringsprogramma’s gereed gekomen voor de 8 Nederlandse 
deelstroomgebieden, waarbij de gegevens van deze programma’s zijn ge-upload naar 
het landelijk KRW-portaal. In januari 2006 is door deskundigen een “collegiale toets” 
uitgevoerd. Op 7 en 8 maart 2006 hebben bijeenkomsten plaatsgevonden tussen 
toetsers en de regio’s, waarbij de bevindingen van de toets zijn besproken. De 
uitkomsten zijn verwerkt in de tweede versies van de monitoringsprogramma’s. 
Daarmee is de uniformiteit van de meetprogramma’s in belangrijke mate verbeterd.  
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De vier gebieden Rijn-Noord, Rijn-Midden, Rijn-West en Rijn-Oost zijn met de twee 
Duitse delen in Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen geïntegreerd in het 
monitoringsprogramma Rijndelta, en de programma’s voor het gebied Nedereems en 
het Nederlandse deel van Eems-Dollard in het monitoringsprogramma Eems. 
 
Figuur 2.1: Positionering KRW-portaal 
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In de periode juni-augustus 2006 is een tweede toets voor oppervlaktewater uitgevoerd. 
De uitkomsten zijn besproken in het cluster MRE op 23 augustus 2006, en per 
deelstroomgebied tussen de landelijke deskundigen (toetsers) en de regio’s op 27 
september 2006. Voor grondwater is deze toets begin oktober 2006 uitgevoerd. In 
tegenstelling tot de eerste toets betroffen de afwijkingen nu voornamelijk invoerfouten 
en afwijkingen van de afgesproken codes. Aanpassingen van de 
monitoringsprogramma’s heeft plaatsgevonden eind september 2006 en begin oktober 
2006, en de definitieve programma’s zijn voor 15 oktober 2006 geupload naar het KRW-
portaal. De tweede helft van oktober 2006 is gebruikt om deze gegevens klaar te maken 
voor opname in de bij de AMvB horende Ministeriële Regeling (zie hoofdstuk 10). 
 
Een belangrijk aandachtspunt in de vorenstaand omschreven procesgang was de 
afstemming tussen de ontwikkeling van nationale richtlijnen en de implementatie hiervan 
in de regio’s. Door het CSN (Cöordinatiebureau Stroomgebieden Nederland) 
georganiseerde ‘landelijke monitoringdagen’ hebben daar een essentiële bijdrage aan 
geleverd. De werkelijke implementatie gebeurde in de regionale werkgroepen 
Monitoring.  
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3 BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET STROOMGEBIED 

Algemeen 
Het werkgebied Rijndelta is één van de negen deelstroomgebieden waarin het 
stroomgebiedsdistrict van de Rijn is opgedeeld. Rijndelta ligt het meest benedenstrooms 
en ontvangt in het zuidoosten water vanuit het werkgebied Niederrhein. In het westen en 
noorden grenst het aan de Noordzee, in het oosten aan het stroomgebiedsdistrict van 
de Eems en in het zuiden aan de stroomgebiedsdistricten van de Maas en de Schelde. 
 
Rijndelta ligt voor het grootste deel in Nederland (90 %). Een klein deel (10 %) is Duits 
grondgebied. Het werkgebied beslaat in Nederland de provincies Noord-Holland, 
Gelderland, Utrecht, Overijssel, Flevoland, Friesland en delen van Zuid-Holland, 
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). 
 
De Rijn en zijn belangrijkste vertakkingen Waal en IJssel vormen samen met de 
Overijsselse Vecht de grote, stromende wateren in 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 groot oppervlak. De Waddenzee is een groot zoutwateroppervlak. 
 
Rijnwater is niet weg te denken uit het lage westelijke en noordelijke deel van Rijndelta. 
In droge tijden wordt het rivierwater namelijk gebruikt om verzilting van de rivierarmen 
en van de polders in Noordwest-Nederland en Noord-Nederland, via IJssel en 
IJsselmeer te voorkomen en om watertekorten aan te vullen. Rijnwater heeft tevens een 
duidelijke invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater in de laaggelegen delen van 
Rijndelta. 
 
Het werkgebied Rijndelta is verdeeld in zeven subwerkgebieden, te weten: 
• Rijn-West; 
• Rijn-Midden; 
• Rijn-Noord; 
• Rijn-Oost; 
• Hoofdstroom Rijn (Rijkswateren); 
• IJsselmeerzuflüsse (NRW), inclusief Deltarheinzuflüsse en Die Wild; 
• Vechte (NI). 
 
In het werkgebied Rijndelta, dat een onderdeel vormt van het hele stroomgebieddistrict 
Rijndelta, wordt intensief samengewerkt door de Duitse deelstaten Niedersachsen en 
Nordrhein-Westfalen en Nederland. Er is een gemeenschappelijke artikel 5 rapportage 
opgesteld en er wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk stroomgebiedbeheersplan 
voor Rijndelta. Ook voor het opstellen van de monitoringsprogramma’s heeft intensieve 
uitwisseling plaatsgevonden. De resultaten van deze samenwerking zijn beschreven in 
een aparte rapportage: “Internationale afstemming monitoring in het werkgebied 
Rijndelta”. Zowel Nederland als Duitsland hebben echter om praktische redenen 
gekozen voor een nationale rapportage van de monitoringsprogramma’s in de 
verschillende (deel)stroomgebieden. Een van de redenen hiervoor is, dat het 
elektronische rapporteren (WISE) bij de rapportage van de monitoringsprogramma’s een 
belangrijke rol speelt en WISE nog niet goed is ingericht voor het elektronisch 
rapporteren (uploaden) van data uit een werkgebied, dat in verschillende lidstaten ligt.  
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Om deze reden beschrijft de voorliggende rapportage van Rijndelta alleen het 
Nederlandse monitoringsprogramma voor oppervlakte- en grondwater en wordt alleen 
op sommige punten kort ingegaan op de grensoverschrijdende afstemming. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar  het rapport “Internationale afstemming monitoring in het 
werkgebied Rijndelta”. Dit document is uiterlijk 22 maart 2007 beschikbaar op 
www.kaderrichtlijnwater.nl. 
 

3.1 Oppervlaktewater 

Karakterisering 2004 
In 2004 heeft de eerste karakterisering van het stroomgebied Rijndelta plaatsgevonden 
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2004). Tijdens deze karakterisering zijn binnen 
het werkgebied Rijndelta 565 oppervlaktewaterlichamen onderscheiden, waarvan 381 
op Nederlands grondgebied en 184 op Duits grondgebied. Bij de afbakening van de 
oppervlaktewaterlichamen is de volgende definitie gehanteerd. Een 
oppervlaktewaterlichaam: 
• bestaat uit oppervlaktewater; 
• heeft één type volgens de Nederlandse of Duitse typologie voor oppervlaktewateren 

(onderverdeeld in meren, rivieren, overgangswateren of kustwateren).  
Als het waterlichaam is samengesteld uit meerdere oppervlaktewateren, behoort 
tenminste ca. 80 % van het oppervlaktewater binnen het waterlichaam tot hetzelfde 
type; 

• heeft één status (natuurlijk, sterk veranderd of kunstmatig) en één doelstelling. Als 
‘kunstmatig’ en ‘sterk veranderd’ met elkaar verweven zijn, is uit pragmatische 
overwegingen deze combinatie beschouwd als ‘sterk veranderd’; 

• heeft een redelijk uniforme toestand van het oppervlaktewater; 
• ligt binnen één beschrijvingseenheid. 
 
Van het totale aantal waterlichamen binnen Rijndelta is ca. 50 % aangemerkt als 
‘kunstmatig’ en elk ca. 25 % als ‘sterk veranderd’ en ‘natuurlijk’. Het overgrote deel van 
de als ‘natuurlijk’ aangemerkte waterlichamen is gelegen in het Duitse deel van 
Rijndelta. 
 
De waterlichamen binnen de beschrijvingseenheid Rijn-West behoren voor het 
overgrote deel (meer dan 95 % van het wateroppervlak) tot de categorie (voornamelijk 
kunstmatige) meren. Ook voor Rijn-Midden en Rijn-Noord geldt dat het overgrote deel 
van de waterlichamen (85 % resp. 99 % van het wateroppervlak) behoort tot de 
categorie meren. In Rijn-Midden voeren de gebufferde (regionale) kanalen (M3) de 
boventoon, gevolgd door de gebufferde sloten (M1). In Rijn-Noord behoort het 
resterende deel tot de typen R5 en R6 (langzaam stromende riviertjes op zand of 
zand/klei). 
 
In Rijn-Oost behoort 60 % van de waterlichamen tot de rivierencategorie. Vooral R4, R5 
en R6 (langzaam stromende riviertjes / nevengeulen op zand en zand/klei) komen 
veelvuldig voor. De overige 40 % van de waterlichamen is gerekend tot de categorie 
meren. 
 
De waterlichamen in de hoofdstroom van de Rijn (Rijkswateren) zijn voor slechts 
eenderde van het rivierentype: van langzaam stromend (R7) tot zoet getijdewater (R8). 
Ongeveer 40 % van de waterlichamen worden gerekend tot de merentypen.  
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Via de overgangswateren (estuarium met matig getijdeverschil, O2) wordt de Noordzee 
bereikt, onderscheiden in beschut kustwater (Waddenzee, K2) en open zee (K3). 
 
In de Duitse beschrijvingseenheden zijn de waterlichamen onderscheiden op basis van 
de Duitse typologie. Hiervoor wordt verwezen naar de karakteriseringsrapportage 
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2004). 
 
Aanpassingen sinds karakterisering 2004 
Sinds de karakterisering in 2004 zijn de waterlichamen in het werkgebied Rijndelta 
aanzienlijk aangepast. Een overzicht van de onderscheiden waterlichamen in Rijndelta 
is weergegeven in kaart 1. 
 
De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke karakterisering zijn: 
• het achterwege laten van de virtuele waterlichamen. In de oude 

waterlichamenindeling werden gebieden met sloten veelal meegenomen als ‘virtuele 
waterlichamen’. Dit waren vlakdekkende gebieden, waarin watergangen samen een 
watersysteem vormden. Besloten is deze niet meer zo te definiëren. In de nieuwe 
indeling zijn alleen nog de wateren zelf aangewezen als lichaam; 

• overeenkomstig de Europese richtlijnen zijn waterlichamen van minder dan 50 
ha (meren) of riviertjes met een afwateringsgebied van minder dan 10 km2 niet 
als waterlichaam meegenomen.  
 

Daarnaast zijn onjuistheden of onnauwkeurigheden in de oorspronkelijke begrenzingen 
van de waterlichamen aangepast. 
 
Per saldo resulteren de bovengenoemde aanpassingen in de karakterisering van 
waterlichamen in een toename van het aantal waterlichamen. In het Nederlandse deel 
van Rijndelta is het aantal waterlichamen toegenomen van 381 tot 486. Het achterwege 
laten van de virtuele waterlichamen zorgt voor een toename van het aantal 
waterlichamen. Deze toename wordt gecompenseerd door een afname van het aantal 
waterlichamen door toepassing van het oppervlaktecriterium. Bijvoorbeeld in het 
beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het 
achterwege laten van de virtuele waterlichamen geleid tot een aanzienlijke toename van 
het aantal waterlichamen, terwijl door toepassing van het oppervlaktecriterium 
nauwelijks waterlichamen zijn afgevallen. Hier is het aantal waterlichamen toegenomen 
van 18 naar 66. 
 
Belangrijkste belastingen in het gebied 
Rijndelta telt in de categorie puntbronnen 309 rioolwaterzuiveringsinstallaties groter dan 
2000 vervuilingseenheden en 225 significante industriële lozingen. Belangrijke bronnen 
van diffuse verontreiniging zijn uit- en afspoeling uit landbouwgronden, uitspoeling uit 
natuurlijke bodems, emissies uit verkeer en scheepvaart, atmosferische depositie en 
ongezuiverde lozingen uit riolen.  
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De belasting van de Rijndelta met vervuilingen van buiten de Rijndelta is relatief groot. 
Dit is niet verwonderlijk gezien de ligging benedenstrooms en het feit dat het achterland 
veel groter is dan de Rijndelta zelf. Een groot deel van de bovenstroomse vrachten gaat 
via de grote rivieren direct naar de Noordzee. Daar beïnvloeden de geïmporteerde 
vervuilingen de waterkwaliteit van met name de kustzone en de Waddenzee. 
 

3.2 Grondwater 

Grondwaterlichamen 
Het grondwatersysteem is ingedeeld in grondwaterlichamen. Dit zijn de 
grondwatersystemen op regionale schaal zoals de duinen, de zout water systemen in 
het kustgebied en de hoger gelegen zandgronden. Deze grondwaterlichamen zijn zo 
ingedeeld dat rekening is gehouden met de belangrijkste geohydrologische systemen.  
 
In het LBOW van 13 november 2006 zijn de volgende veranderingen in indeling ten 
opzichte van 2004 aanvaard:  
• voor het zoete en brak/zoute water worden aparte grondwaterlichamen benoemd 

wanneer de brak/zoute grondwaterstroming relevant is voor het bereiken van 
doelstellingen. De achtergrond hiervan is een transparanter beeld van de 
grondwatertoestand en verschil in kwaliteitsdoelstellingen (drempelwaarden); 

• er worden geen aparte ondiepe klei-veen grondwaterlichamen gedefinieerd. De 
achtergrond is dat dergelijke grondwaterlichamen, die betrekking zouden hebben op 
de bovenste 3 meter van de bodem, slecht passen in de definiëring van de 
watervoerende laag (doorlatendheid, beschikbare volume grondwater, onttrekking). 
Bovendien gebeurt dit ook niet in de ons omringende landen (Vlaanderen, 
Duitsland), zodat met deze afspraak een betere grensoverschrijdende afstemming 
wordt verkregen; 

• voor de onttrekkingspunten van water voor menselijke consumptie worden geen 
afzonderlijke kleine grondwaterlichamen gedefinieerd. Door dit wel te doen zou 
Nederland het enige land in Europa zijn, die dit zou toepassen.  Evenals elders 
zullen deze locaties nu als punten worden aangegeven. Bescherming aan het 
maaiveld gebeurt via zgn. “safeguardzones” (grondwaterbeschermings-gebieden), 
zoals genoemd in artikel 7.3 van de KRW.  De specifieke doelstellingen van water 
bestemd voor menselijke consumptie (KRW art 7.2 en 7.3), en dus ook de 
monitoring hiervan, gelden alleen voor de betreffende onttrekkingsputten. Dit geldt 
ook voor industriële en kleine onttrekkingen. De huidige werkkaart met 
grondwaterlichamen is weergegeven in kaart 2, terwijl kaart 3a een overzicht geeft 
van de belangrijkste onttrekkingspunten van grondwater voor menselijke 
consumptie. 

 
De boven beschreven aanpassingen zijn definitief vastgesteld nadat de 
monitoringsprogramma’s door de regio al waren vastgesteld. Bij het opstellen van de 
monitoringsprogramma’s is echter al rekening gehouden met de mogelijke 
veranderingen in indeling van grondwaterlichamen. In grote lijn voldoet het 
monitoringsprogramma daarom goed. Op details kan het monitoringsprogramma de 
komende jaren wellicht nog aangepast worden.  
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Geohydrologische systeembeschrijving 
 
Het Rijn stroomgebied is groot en zeer gevarieerd (figuur 3.1). De huidige verschillende 
landschapstypen zijn te verklaren uit de geologische ontstaansgeschiedenis en de 
invloed van de zee en rivieren. 
 
Figuur 3.1: Landschappelijke eenheden stroomgebied Rijn 

 
 
Geologie 
Het stroomgebied van de Rijn maakt in geologisch opzicht grotendeels deel uit van het 
Nederlands dalingsbekken (in het zuiden en oosten begrensd door een langzaam 
omhoogkomend gebied, het Rijn-Brabants massief). In dit bekken zijn tijdens het Tertiair 
en Kwartair honderden meters sediment afgezet. De grens tussen daling en opheffing 
loopt door Nederland waardoor in de Achterhoek en Zuid-Limburg oude sedimenten van 
het Krijt en Tertiair aan de oppervlak komen terwijl deze in West Nederland op zeer 
grote diepte liggen zoals geïllustreerd is in het geologisch profiel van figuur 3.2. 
 
De huidige landschapsvormen in het stroomgebied zijn in sterke mate bepaald door de 
verschillende ijstijden. Door vergletsjering zijn de hoger gelegen stuwwallen (Veluwe, 
Utrechtse heuvelrug) gevormd. De stuwwallen zijn opgebouwd uit geplooide en 
scheefgestelde afzettingen uit de ondergrond.  
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Figuur 3.2: Geologisch dwarsprofiel 

 
 
De hydrogeologische basis wordt gevormd door de slecht doorlatende Tertiaire 
sedimenten van de Formatie van Breda en Oosterhout. Gedurende het Pleistoceen, een 
periode met afwisselend warme en koude perioden met bijbehorende belangrijke 
veranderingen in zeespiegelniveau en landijswerking, zijn afwisselend fijne en grove 
sedimenten afgezet. Na de ijstijden vormden zich dekzanden en veengebieden, terwijl 
de rivieren zand en klei bleven afzetten. 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, strandwallen en 
kustduinen ontstaan. Deze afwisselingen in geologische geschiedenis hebben de 
ondergrond van het Rijn stroomgebied een grillige en discontinue opbouw gegeven. 
 
Het oostelijk deel 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. 
 
Geohydrologie 
In figuur 3.3 is een hydrogeologisch dwarsprofiel weergegeven met een illustratie van de 
belangrijke grondwaterbewegingen. Door de hoge ligging en de goede doorlatendheid 
zijn de stuwwallen van de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug en ’t Gooi belangrijke 
infiltratiegebieden. Ondergronds vindt vanuit de stuwwallen grondwaterstroming plaats 
in verschillende richtingen. In de omringende lager gelegen gebieden kwelt een 
gedeelte van het water weer op en wordt vervolgens afgevoerd als oppervlaktewater. 
De regionale grondwaterstroming vindt voornamelijk plaats in de dikke grofzandige 
watervoerende pakketten. In oostelijke richting wordt het watervoerende pakket minder 
dik en zijn de grondwatersystemen meer kleinschalig van aard.  
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Figuur 3.3: Hydrogeologisch dwarsprofiel 

 
 
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. 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. Het ingewikkelde uitwisselingspatroon 
van zoet, zout en brak grondwater is nog steeds niet in evenwicht. Het 
monitoringssysteem is sterk verdicht in de duinen waar op korte afstand van elkaar 
grote verschillen in hydrologie en bodemopbouw voorkomen.  
 
Belasting van het grondwater 
De diffuse belasting van het grondwater hangt samen met het landgebruik. De 
belangrijkste diffuse bronnen zijn landbouw en in mindere mate atmosferische depositie. 
Op basis van de karakterisering zijn stikstof, fosfaat, cadmium, koper en zink als 
voornaamste belastende stoffen genoemd. De aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen 
in het grondwater was bij het schrijven van de karakterisering nog een kennisleemte. 
Met behulp van een nulmeting is in 2006 meer duidelijk over de verspreiding en de 
omvang van deze belasting verkregen.  
 

3.3 Beschermde gebieden 

Beschermde gebieden zijn gebieden die een beschermingsstatus hebben op basis van 
verschillende EU-richtlijnen. Een overzicht van de beschermde gebieden binnen het 
werkgebied Rijndelta is weergegeven in de kaarten 3a t/m 3d. 
 
In de kaarten zijn achtereenvolgens de volgende typen beschermde gebieden 
opgenomen: 
• waterlichamen met onttrekking bestemd voor menselijke consumptie; 
• beschermde gebieden voor schelpdierkweek en visvangst; 
• zwemwater en overige recreatie; 
• beschermde gebieden voor soorten en habitats. 
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Onderstaand worden deze typen gebieden nader toegelicht. 
 
Vervolgens wordt ingegaan op de nutriëntgevoelige gebieden, die eveneens als 
beschermde gebieden zijn aangemerkt. 
 
Waterlichamen met onttrekking bestemd voor menselijke consumptie 
Oppervlaktewater dat is bestemd voor de productie van drinkwater (75/440/EEG), is in 
het Register opgenomen met de locaties van de innamepunten. 
 
In Rijndelta zijn 34 punten waar oppervlaktewater wordt gewonnen voor drinkwater, alle 
gelegen in het Nederlandse deel. Hiervan liggen 26 punten in Rijn-West, 6 in Rijn-Oost, 
1 in Rijn-Midden en 1 punt in Rijn-Noord. Het gaat om 11 innamepunten van 
oppervlaktewater; op 15 punten vindt oeverfiltratie plaats en op 8 punten kunstmatige 
infiltratie. 
 
De grondwateronttrekkingen zijn opgenomen in het Register als beschermd gebied. In 
het werkgebied Rijndelta liggen 290 beschermde gebieden die zijn gerelateerd aan de 
onttrekking van grondwater voor menselijke consumptie. In het Nederlandse deel zijn dit 
262 grondwaterwinningen: 86 in Rijn-West, 81 in Rijn-Oost, 72 in Rijn-Midden en 23 in 
Rijn-Noord. De beschermde gebieden zijn hier gelijk aan de 
grondwaterbeschermingsgebieden.  
 
In kaart 3a zijn de grond- en oppervlaktewaterlichamen weergegeven met 
onttrekking(en) bestemd voor menselijke consumptie. 
 

Beschermde gebieden voor schelpdierkweek en visvangst 
Gebieden met economisch belangrijke populaties van in het water levende planten- en 
diersoorten zijn eveneens beschermd. In Rijndelta zijn dit gebieden die zijn aangewezen 
als ‘schelpdierwater’ (79/923/EEG) of als water voor ‘karper- en zalmachtigen’ 
(78/659/EEG). 
 
De beschermde gebieden voor schelpdierkweek en visvangst binnen Rijndelta zijn 
weergegeven in kaart 3b. 
 
Zwemwater en overige recreatie 
Oppervlaktewater dat in het kader van Richtlijn 76/160/EEG als zwemwater is 
aangewezen, valt onder de beschermde gebieden. In het werkgebied Rijndelta liggen 
405 zwemwaterlocaties, waarvan 5 locaties in IJsselmeerzuflüsse, 2 in Vechte, 222 in 
Rijn-West, 58 in Rijn-Oost, 62 in Rijn-Midden en 56 in Rijn-Noord. 
 
De beschermde zwemwateren binnen Rijndelta zijn weergegeven in kaart 3c. 
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Beschermde gebieden voor soorten en habitats 
Alle gebieden die op grond van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) en de Vogelrichtlijn 
(79/409/EEG) zijn aangewezen als speciale beschermingszone, zijn aangemerkt als 
beschermd gebied. In het Nederlandse deel van Rijndelta liggen 56 
vogelrichtlijngebieden en 91 habitatrichtlijngebieden. Hiervan zijn 23 gebieden zowel 
voor de Vogel- als de Habitatrichtlijn aangewezen. 
 
In het Duitse deel van Rijndelta komen in totaal 44 habitatrichtlijngebieden en 6 
vogelrichtlijngebieden voor. 
 
De vogel- en habitatrichtlijngebieden binnen Rijndelta zijn weergegeven in kaart 3d. 
 
Nutriëntgevoelige gebieden 
Nederland heeft het maatregelenprogramma voor nutriëntgevoelige gebieden 
(91/676/EEG) van toepassing verklaard voor heel Nederland. Het Kabinet heeft hiervan 
officieel melding gemaakt in een brief aan de Europese Commissie. Op 1 juli 2004 is 
overeenstemming bereikt over de implementatie van de nitraatrichtlijn over de jaren 
2006 tot en met 2009 en de daaraan voorafgaande overgangsperiode (2004 en 2005). 
Centraal staat de invoering van een gebruiksnormenstelsel als vervanging van het 
stelsel van verliesnormen. Het monitoringsprogramma wordt uitgevoerd via het Landelijk 
Meetnet effecten Mestbeleid. 
 
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 
aangewezen. 
 

3.4 Verantwoordelijke organisaties 

Eindverantwoordelijk voor het Nederlandse waterbeleid is de minister van Verkeer en 
Waterstaat. Ook de ministers van VROM en LNV behoren tot de bevoegde autoriteiten 
vanwege hun verantwoordelijkheden voor het grondwater en milieubeleid en het 
natuurbeleid. 
 
De provincies zijn verantwoordelijk voor het grondwaterbeleid- en beheer. Het betreft in 
Rijndelta de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Gelderland, Utrecht, 
Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Waterschappen voeren het waterbeheer in 
de regionale wateren uit.  
 
Binnen Rijndelta liggen de waterschappen Rijn en IJssel, Velt en Vecht, Reest en 
Wieden, Groot-Salland, Regge en Dinkel, Fryslân, Blija Buitendijks, Noorderzijlvest, 
Rivierenland, Veluwe, Vallei en Eem, Zuiderzeeland, Hollandse Delta en Waternet 
(voorheen Amstel Gooi en Vecht) en de Hoogheemraadschappen van Rijnland, 
Delfland, Hollands Noorderkwartier, Stichtse Rijnlanden en Schieland en de 
Krimpenerwaard. De Rijkswateren (beschrijvingseenheid Hoofdstroom Rijn) worden 
beheerd door verschillende regionale diensten van Rijkswaterstaat: RWS Noord-
Nederland, RWS Oost-Nederland, RWS Directie IJsselmeergebied, RWS Noord-
Holland, RWS-Utrecht en RWS Zuid-Holland.
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De bovengenoemde waterschappen, provincies en regionale diensten van 
Rijkswaterstaat zijn alle verantwoordelijk voor de monitoring in het kader van de 
Kaderrichtlijn. 
 
In kaart 4 zijn de beheersgebieden weergegeven van de verantwoordelijke organisaties. 
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4 EEN EERSTE BEOORDELING VAN DE TOESTAND 

4.1 Oppervlaktewater 

Tijdens de karakterisering van het werkgebied Rijndelta in 2004 is gebleken dat vrijwel 
alle onderscheiden waterlichamen in 2015 niet aan de goede toestand zullen voldoen en 
als ‘at risk’ dienen te worden aangemerkt. Inmiddels is een uitzondering gemaakt voor 
het Naardermeer, dat volgens de laatste inzichten niet meer ‘at risk’ is.  
 
Om aan de goede toestand te voldoen moeten alle chemische en ecologische 
parameters in een oppervlaktewaterlichaam aan de normen voldoen. Te hoge gehalten 
aan zware metalen (met name koper, zink en nikkel) en een aantal bestrijdingsmiddelen 
en PAK’s vormen de grootste belemmering voor het behalen van de goede chemische 
toestand. De zeer forse overschrijdingen van stikstof en fosfaat veroorzaken eutrofiering 
van het ecosysteem. Daarnaast wordt de goede ecologische toestand ook in belangrijke 
mate belemmerd door hydromorfologische ingrepen.  
 
Omdat de normen voor de zware metalen nikkel en lood nog niet definitief zijn 
vastgesteld, blijft nog enige onzekerheid bestaan of wel of niet aan de normen voldaan 
zal worden.(Commision 2006/129). 
 

4.2 Grondwater 

Risicobeoordeling kwantiteit 2004 
De risicobeoordeling van de kwantitatieve grondwatertoestand is in de Karakterisering 
van 2004 beoordeeld op drie criteria:  
1. de waterbalans. Op lange termijn mag de onttrekking van grondwater de -aanvulling 

niet overtreffen, zodat er geen grondwaterstandsdalingen optreden. De verwachting 
is dat dit in 2015 geen problemen oplevert; 

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. Dit aspect is alleen bekeken in het Nederlands gedeelte. Dit risico is in de 
Karakterisering ‘mogelijk at risk’ gekwalificeerd, omdat nog onvoldoende duidelijk 
was in hoeverre de schade wordt veroorzaakt door historische of huidige 
veranderingen in het grondwatersysteem. Hierover bestaat nog steeds geen 
duidelijkheid in 2006; 

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. Een toetsing was niet mogelijk 
omdat onvoldoende duidelijk was over de onderlinge relaties tussen grond- en 
oppervlaktewater. Deze situatie is niet veranderd in de periode tot 2007. 

 
Het grootste deel van de grondwaterlichamen is op kwantitatieve aspecten beoordeeld 
als ‘misschien at risk’. Met name de grondwaterlichamen op Duits grondgebied en een 
groot aantal kleinere waterlichamen rond winningen bestemd voor menselijke 
consumptie hebben de kwalificatie ‘niet at risk’ gekregen. Drie kleinere 
grondwaterlichamen in Rijn-Oost zijn op basis van kwantitatieve aspecten aangemerkt 
als ‘at risk’. 
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Risicobeoordeling kwaliteit 2004 
De risicobeoordeling van de kwalitatieve grondwatertoestand is in de Karakterisering 
beoordeeld op vier criteria:  
1. geen effecten van zout of andere intrusies. Dit risico speelt alleen bij vijf kleinere 

onttrekkingen in Rijn-West; 
2. voldoen aan de grenswaarden voor nitraat (50 mg/l) en bestrijdingsmiddelen (0,1 

µg/l). Metingen van bestrijdingsmiddelen ontbraken in 2004. De risico-inschatting is 
grotendeels gebaseerd op de nitraatgehaltes in het ondiepe grondwater. Opgemerkt 
moet worden dat dit een negatief beeld kan geven.  
De concentraties op grotere dieptes (10 en 25 meter onder maaiveld) zijn 
aanmerkelijk lager. Bovendien zullen de concentraties in het ondiepe grondwater 
significant dalen in de komende jaren ten gevolge van het nieuwe mestbeleid in 
Nederland; 

3. verhinderen van goede toestand in het oppervlaktewater. Vanwege de hoge 
concentraties stikstof en fosfaat en het risico dat dit vormt voor het oppervlaktewater 
zijn de klei-veen lichamen als ‘at risk’ of ‘mogelijk at risk’ aangemerkt; 

4. 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. 

 
Het grootste deel van de grondwaterlichamen is op chemische aspecten beoordeeld als 
‘at risk’ of ‘misschien at risk’. Met name in Rijn-Midden en Rijn-Oost zijn de meeste 
grondwaterlichamen als ‘at risk’ aangemerkt, vanwege de hoge belasting met onder 
meer nitraat en bestrijdingsmiddelen. In Rijn-West en Rijn-Noord is de uitspoeling naar 
het grondwater minder (meestal is een weerstandsbiedende deklaag aanwezig en vaak 
is sprake van een kwelsituatie), waardoor de meeste grondwaterlichamen de kwalificatie 
‘misschien at risk’ hebben gekregen. Een gering aantal, voornamelijk kleinere 
grondwaterlichamen, is aangemerkt als ‘ niet at risk’. 
 
Risicoinschatting 2006 
De risicobeoordeling in 2004 is vooral voor de grondwaterkwaliteit uitgevoerd op basis 
van een beperkte set van gegevens. Daarom is in de gehele Rijn Delta een nulmeting 
uitgevoerd in het concept monitoring meetnet (RH, 2006b en Grontmij 2006). Dit 
meetnet bestond uit de meetpunten op globaal 10 en 25 meter diepte. Een belangrijk 
onderdeel van de nulmeting waren de metingen naar het voorkomen van 
bestrijdingsmiddelen. Deze metingen waren in 2004 nog nauwelijks beschikbaar.  
 
Conclusie uit de nulmeting was dat bestrijdingsmiddelen, afhankelijk van het 
grondwaterlichaam of provincie, werden aangetoond boven de detectielimiet in 5% tot 
40% van de meetpunten. Uitzondering was de Provincie Zuid-Holland waarin bijna 90% 
van de meetpunten bestrijdingsmiddelen werden aangetoond. Overschrijding van de 
norm voor nitraat blijkt een veel minder groot probleem ten opzichte van de situatie in 
2004. Hoewel de risico-inschatting niet opnieuw is uitgevoerd lijkt de at-risk beoordeling 
met de indeling in grondwaterlichamen en meetset van 2006 minder problematisch uit te 
pakken. De opzet van het operationele monitoringsmeetnet is gebaseerd op de nieuwe 
indeling in grondwaterlichamen en de nulmeting van 2006. 
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5 AFSTEMMING GRONDWATER-OPPERVLAKTEWATER 

5.1 Interacties tussen grondwater en oppervlaktewater 

Afstemming is relevant als sprake is van een belangrijke interactie (toestand bepalend) 
tussen een oppervlaktewater- en grondwaterlichaam. In dat geval moet in beide 
waterlichamen in principe worden overgegaan op ‘operationele monitoring’. Aan het at 
risk zijn van oppervlaktewateren kan in belangrijke mate worden bijgedragen door de 
chemische toestand van het (bovenste deel) van een grondwaterlichaam. Om deze 
interactie beter in beeld te brengen is een stappenplan opgesteld, op grond waarvan 
beoordeeld kan worden wanneer afstemming van monitoringsprogramma’s tussen 
oppervlaktewater en grondwater relevant is. Deze staan beschreven in de landelijk 
opgestelde handreiking: 
• Stuijfzand, S., R. van Ek en H. Ruiter: Handreiking afstemming KRW monitoring: 

oppervlaktewater-grondwater en beschermde gebieden. Werkgroep Monitoring, 
Informatievoorziening en rapportage i.s.m. Werkgroep Grondwater.  
Conceptrapport, januari 2006. 

 
Op basis van de Art. 5 rapportages en aanvullende informatie (milieucompendium 2004, 
beleidsmonitor water en regionale kennis) komen de volgende belangrijkste problemen 
naar voren: 
• drainage van nutriënten vanuit het grondwaterlichamen naar het 

oppervlaktewaterlichaam. Dit speelt in landbouwgebieden en veengebieden; 
• drainage van pesticiden vanuit het grondwaterlichaam naar het 

oppervlaktewaterlichaam. Dit speelt o.a. in akkerbouwgebieden (bollenteelt, 
aardappelteelt); 

• drainage van zware metalen vanuit het grondwaterlichaam naar het 
oppervlaktewaterlichaam. Dit speelt in landbouwgebieden, en in gebieden met een 
specifieke historische belasting (vgl. De Kempen in Noord-Brabant).  

 
5.2 Waar is afstemming nodig? 

Voor zowel voor grondwater als oppervlaktewater zijn uitgebreide meetnetten voorzien. 
In de Nederlandse richtlijnen worden voorstellen gedaan om zicht te krijgen op deze 
interactie. Zo wordt in het Draaiboek Grondwatermonitoring suggesties gedaan voor de 
monitoring van het bovenste deel van het grondwater. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB), het Provinciaal Meetnet 
Bodemkwaliteit (PMB), het Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit (PMG) en het 
Landelijk Meetnet Mestbeleid (LMM). Voor het bovenste deel van de zand 
grondwaterlichamen wordt het TMV en het LMM gebruikt als een “early warning level”.  
 
Het probleem is echter dat de grondwaterkwaliteit van het bovenste deel van het 
grondwaterlichaam erg heterogeen is in ruimte en tijd. Dit maakt het moeilijk om dit deel 
representatief te meten en te relateren aan specifieke oppervlaktewaterlichamen. 
Duidelijk is dat het bovenste deel van het grondwater onderdeel is van het 
grondwaterlichaam en relevant is voor de relatie met oppervlaktewater en ecosystemen, 
en daarom specifieke aandacht behoeft.  
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De interactie tussen het grondwater en het oppervlaktewater zal in eerste instantie 
blijken uit de analyse van de meetgegevens van de grondwater- en 
oppervlaktewatermeetpunten. Bij deze analyse zal gebruik gemaakt worden van 
bestaande grondwaterstromingsmodellen. Daarnaast zal meer inzicht in deze interactie 
verkregen worden door het uitvoeren van het in paragraaf 5.1 genoemde stappenplan 
uit de Handreiking. Voor een aantal proefgebieden zijn hier in Nederland reeds de 
eerste ervaringen mee opgedaan: De Kempen, Markermeer en Dinkelland.  
 
De opgedane ervaringen tijdens het monitoren in 2007, alsmede de resultaten van 
specifieke onderzoeken in een aantal landelijke cases, zal leiden tot een meer 
gedetailleerdere beschrijving van de monitoring van de interactie tussen grondwater en 
oppervlaktewater in de monitoringsplannen, die een onderdeel zijn van de 
stroomgebiedbeheersplannen van 2009.  
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6 MONITORING OPPERVLAKTEWATEREN 

6.1 Toestand- en trendmonitoring 

Toestand- en trendmonitoring (T&T) heeft als doel het vaststellen en beoordelen van 
lange termijn trends voor zowel menselijke activiteiten als veranderingen in natuurlijke 
omstandigheden. Ook moet de verzamelde informatie leiden tot een globale beoordeling 
van de wateren binnen een stroomgebied (Werkgroep MIR, 2005). De gegevens worden 
eens per zes jaar verzameld. In het algemeen wordt deze vorm van monitoring opgevat 
als een zeer uitgebreide monitoring op een beperkt aantal locaties. 
 
Om in de verschillende deelstroomgebieden tot een eenduidige manier van monitoren te 
komen heeft RIZA de handleiding ‘Richtlijnen Monitoring Oppervlaktewater Europese 
Kaderrichtlijn Water’ (Werkgroep MIR, 2005) opgesteld. Ook in het deelstroomgebied de 
Rijndelta is deze handleiding gevolgd bij het ontwerp van het monitoringsprogramma.  
 
Alle betrokken waterbeheerders hebben in 2004 en/of 2005 een nulmeting uitgevoerd 
voor chemie. Voor biologie hebben de meeste beheerders in 2006 een nulmeting 
uitgevoerd. Bij de nulmetingen wordt gekeken welke stoffen en kwaliteitselementen op 
de T&T locaties aangetroffen zijn, de zogenaamde probleemstoffen. De 
waterbeheerders gebruiken de resultaten bij het vaststellen van de te meten stoffen en 
biologische groepen.  
 

6.1.1 Meetlocaties 

In dit hoofdstuk wordt gesproken over meetlocaties en meetpunten. Dit zijn twee 
verschillende begrippen: 
• een meetlocatie is een locatie, representatief voor één of verschillende 

waterlichamen. Een meetlocatie is een rapportage-eenheid; 
• een meetpunt is de feitelijke plaats waar gemeten wordt. Binnen één meetlocatie 

kan er sprake zijn van verschillende meetpunten, bijvoorbeeld omdat er bij 
ecologische metingen op een recht stuk van een watergang nabij een oever 
gemeten moet worden, terwijl andere metingen op dezelfde locatie bijvoorbeeld 
vanaf een brug plaatsvinden. Dit betreft dan twee verschillende meetpunten, binnen 
dezelfde meetlocatie. Beide meetpunten geven een beeld van de toestand in 
hetzelfde waterlichaam. 

 
De T&T-locaties liggen meestal in de directe omgeving van de zogenaamde ‘blauwe 
knooppunten’, benedenstrooms van het stroomgebied bij de uitwatering op een groter 
water. Blauwe knooppunten zijn de locaties waar uitwisseling tussen verschillende 
watersystemen plaatsvindt, bijvoorbeeld waar een beek op het grotere ontvangende 
oppervlaktewater uitkomt. De meeste waterbeheerders hebben conform de MIR-
richtlijnen eerst een voorzet gemaakt met de meest voor de hand liggende T&T 
meetlocaties. Vervolgens heeft afstemming plaatsgevonden binnen de regio’s (Rijn-
West, Rijn-Oost, etc.). Daarbij zijn de meetlocaties evenredig verdeeld over de regio, 
zodanig dat alle, binnen de regio voorkomende watertypen minimaal op één meetlocatie 
worden gemonitord. Bij de verdeling van de meetlocaties over de waterbeheerders is 
tevens rekening gehouden met het relatieve aandeel van een bepaald watertype binnen 
de verschillende beheersgebieden. In kaarten 5 t/m 8 zijn voor Rijndelta de T&T-locaties 
voor respectievelijk chemie (stoffen met EU-norm), fysische chemie (overige stoffen), 
biologie en hydromorfologie weergegeven.  
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6.1.2 Parameters en kwaliteitselementen 

Prioritaire stoffen 
Alle prioritaire stoffen zijn in het meetprogramma opgenomen, alsmede de overige 
stoffen die aangetroffen tijdens de nulmetingen. 
 
Algemeen fysisch-chemische kwaliteitselementen 
Alle algemeen fysisch-chemische kwaliteitselementen zijn opgenomen. Deze waren 
reeds onderdeel van de bestaande meetnetten. 
 
Ecologie 
Voor de T&T monitoring worden, zoals voorgeschreven, alle biologische 
kwaliteitselementen gemonitord. De verschillende waterbeheerders in de regio’s 
hebben een redelijk uniforme aanpak gekozen en de richtlijnen gevolgd. In sommige 
gevallen is voor een kwaliteitselement in een hogere meetfrequentie voorzien, dan de 
KRW voorschrijft als minimum. Dit sluit beter aan bij de bestaande praktijk en inzichten. 
 
Hydromorfologie 
Invulling van de T & T monitoring voor hydromorfologie vindt momenteel nog plaats. 
Recent zijn in Nederland een aantal pilots uitgevoerd. De uitkomsten van deze pilots zijn 
verwerkt in de laatste versie van de handreiking monitoring.  
 
Detailoverzicht T&T monitoring oppervlaktewater Rijndelta 
De gedetailleerd overzichten van de T&T monitoring oppervlaktewateren staat in een 
database. In hoofdstuk 11 is aangegeven waar de volledige gegevens van meetlocaties, 
parameters, meetfrequenties, etc. zijn te vinden.  
 

6.2 Operationele monitoring 

Operationele monitoring (OM) heeft als doel om: 
• de toestand van de waterlichamen die ‘at risk’ zijn in de gaten te houden; 
• het effect te kunnen vaststellen van maatregelen die zijn genomen om de toestand 

te verbeteren. 
 
Operationele monitoring richt zich alleen op de parameters die (veranderingen in) de 
slechte toestand het beste indiceren. Dat kunnen zowel chemische, 
hydromorfologische als biologische parameters zijn. Voor het beoordelen van de 
goede ecologische toestand/potentieel wordt tenminste één biologische parameter 
meegenomen.
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OM betreft dus alleen de waterlichamen die een slechte of matige toestand hebben en 
waarvoor is te verwachten dat de doelstellingen voor 2015 mogelijk niet worden 
gehaald. Dit betreft vrijwel alle oppervlaktewaterlichamen in de Rijndelta. 
 

6.2.1 Meetlocaties 

Locatiekeuze en clustering 
De OM-locaties liggen in de relevante waterlichamen at risk, veelal benedenstrooms in 
het waterlichaam. In verband met het grote aantal waterlichamen hebben de 
waterbeheerders een clustering uitgevoerd van de waterlichamen op basis van 
overeenkomst in watertypen en drukken, een en ander conform de MIR-richtlijnen. 
In kaarten 9 t/m 12 zijn voor Rijndelta de OM-locaties voor respectievelijk chemie 
(stoffen met EU-norm), fysische chemie (overige stoffen), biologie en hydromorfologie 
weergegeven.  
 
De verschillen in de dichtheid van de OM-locaties, zowel voor wat betreft chemie, 
biologie als voor hydromorfologie zijn onder meer te verklaren uit: 
• verschillen in de dichtheid van oppervlaktewater (daarom meer meetpunten in Rijn-

West en Rijn-Noord dan in Rijn-Oost); 
• variaties in het aantal watertypen en het aantal verschillende drukken binnen de 

beheersgebieden en daarmee samenhangend de mogelijkheid om waterlichamen te 
clusteren (zie ondermeer het verschil in dichtheid tussen bijvoorbeeld Hollands 
Noorderkwartier en Rijnland).  

 
De hydromorfologische monitoring (kaart 12) is nog in ontwikkeling. Een aantal 
waterschappen heeft de aanwijzing van hydromorfologische meetlocaties nog niet 
afgerond. De kaart geeft daarom nog niet een compleet beeld van de Nederlandse 
situatie. 
 

6.2.2 Parameters en kwaliteitselementen 

Indicatoren  
OM richt zich alleen op de parameters die de veranderingen in de slechte toestand het 
beste indiceren. Landelijk zijn aanwijzingen gegeven (richtlijn MIR) over welke 
biologische kwaliteitselementen het beste gemonitord kunnen worden, afhankelijk van 
het watertype en de drukken. In de richtlijnen staat aangegeven dat één biologisch 
kwaliteitselement voldoende is. De meeste waterbeheerders kiezen er voor om twee 
biologische kwaliteitselementen per waterlichaam te monitoren. 
 
Probleemstoffen (Prioritaire en overige stoffen) zijn meegenomen voor zover ze zijn 
aangetroffen op de OM locaties.  
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Evenals bij de T&T-monitoring is de OM voor hydromorfologie is de invulling van 
hydromorfologische monitoring nog in ontwikkeling.  
 
Detailoverzicht OM oppervlaktewater Rijndelta 
De gedetailleerde overzichten van de OM monitoring oppervlaktewateren, staat in een 
database. In hoofdstuk 11 is aangegeven waar de volledige gegevens van meetlocaties, 
parameters, meetfrequenties, etc. zijn te vinden.  
 

6.3 Monitoring nader onderzoek 

Dit type KRW monitoring is aan de orde als een waterlichaam ‘at risk’ is als gevolg van 
overschrijdingen of te lage ecologische kwaliteit, maar niet duidelijk is wat de oorzaak 
van die overschrijding is. Dit type monitoring is zeer sterk toegesneden op lokale en 
specifiek omstandigheden en vraagt maatwerk. 
 
Nader onderzoek op het gebied van monitoring is nog niet concreet ingevuld in het 
deelstroomgebied Rijndelta. Met betrekking tot instrumenten voor monitoring voor Nader 
Onderzoek is de Handreiking Diagnostiek Waterkwaliteit opgesteld, waarin een 
overzicht wordt gegeven van laboratorium- en veldexperimenten waarmee oorzaak en 
gevolg aangetoond en onderbouwd kunnen worden. Op welke wijze de 
waterbeheerders van deze en vergelijkbare hulpmiddelen gebruik gaan maken bij 
monitoring voor nader onderzoek, zal bepaald worden als het onderzoeksprogramma 
nader ingevuld wordt. 
 

6.4 Monitoring grensoverschrijdende oppervlaktewaterlichamen  

Voorliggende rapportage gaat niet in detail in op de locaties van de monitoringspunten 
in Duitsland (zie inleiding in hoofdstuk 3).  
 
Deze paragraaf vat een paar opvallende punten samen die in het afstemmingsoverleg 
tussen Nederland en Duitsland in de Steuerungsgruppe naar voren zijn gekomen: 
• de gemiddelde grootte van waterlichamen is verschillend. In Duitsland wordt 

doorgaans met kleinere eenheden gewerkt; 
• de status van waterlichamen verschilt als gevolg van een verschillende inschatting 

van het risico. Sommige grensoverschrijdende wateren zijn aan de Duitse kant 
natuurlijk en aan de Nederlandse kant sterk veranderd. Dit leidt tot een opsplitsing in 
twee verschillende waterlichamen; 

• momenteel zijn er verschillen tussen het aantal meetlocaties in Nederland en 
Duitsland. Duitsland meet nu alle parameters in vrijwel alle waterlichamen. In 
Nederland is meer geclusterd. De komende jaren worden de Duitse meetnetten 
geoptimaliseerd. Afhankelijk van de wijze waarop deze optimalisatie plaatsvindt zal 
een nadere afstemming van doelstellingen, meetpunten en stoffen tussen de landen 
plaatsvinden; 

• afstemming over de chemie en biologische kwaliteitselementen vindt plaats na de 
afstemming van KRW-doelen per waterlichaam. Momenteel is door Nederland ieder 
grensmeetpunt aangemerkt als KRW-monitoringslocatie; 

• afstemming tussen Rijkswaterstaat en Duitsland over de Rijn verloopt via de 
Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn ofwel de ICBR.  
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7 MONITORING GRONDWATER 

7.1 Monitoring kwantitatieve toestand 

Het meetnet voor de kwantitatieve toestand van grondwater bestaat uit drie onderdelen: 
• monitoren van het evenwicht tussen onttrekking en aanvulling; 
• monitoren van het zoet-zout grensvlak; 
• monitoren van veranderingen van stijghoogte in VHR gebieden. 
 
Evenwicht onttrekking en aanvulling (regionale meetnet) 
Het meetnet is samengesteld op basis van de aanwijzingen in het draaiboek (RH, 2006): 
het meten van de diepe stijghoogte in een selectie van peilbuizen uit het bestaande 
primaire meetnet grondwaterkwantiteit. Deze meetnetten worden door de provincies 
onderhouden en worden standaard twee keer per maand uitgevoerd. Als minimumeis is 
een dichtheid van 1 peilbuis per 250 km2 gedefinieerd. Hiermee kan steekproefgewijs 
worden gecontroleerd of er sprake is van trendmatige veranderingen. Er wordt gebruik 
gemaakt van alle beschikbare filters binnen een peilbuis.  
 
In de onderstaande kaart 13a zijn de meetlocaties grondwaterkwantiteit weergegeven 
binnen Rijndelta. De punten zijn zo verdeeld dat de metingen vaak in de buurt staan van 
de Natura2000 gebieden.  
 

Zoet-zout grensvlak 
Het volgen van het zoet-zout grensvlak is zeer complex. Daarom wordt de kern van het 
meetnet gevormd door een uitgebreide systeemanalyse en een beperkt fysiek meetnet. 
Het zoet-zout meetnet wordt gebruikt om de verandering van de ligging in het zoet-zout 
grensvlak te kunnen volgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten 
meetpunten zoals zoutwachters en chloridenmetingen. Het aantal meetpunten is 
beperkt en bedoeld voor het verkrijgen van een signaal voor eventueel optredende 
veranderingen. De diepteligging van de meetpunten varieert en is afhankelijk van de 
plaatselijke ligging van het zoet-zout grensvlak. Door TNO is een document opgesteld 
(TNO, 2006) dat nader ingaat op de monitoring van zoutwaterintrusie. Hierin wordt de 
hoofdgrens van het zoet-zout (1000 mg/l chloride) in Nederland weergegeven. De 
monitoringspunten zijn ongeveer langs deze grens ingericht. Daarnaast zijn extra 
punten toegevoegd in kwetsbare gebieden, zoals de duinen. Wanneer de 
systeemanalyse verder is uitgewerkt kan de ligging van de punten mogelijk nog 
wijzigen.  
 
In kaart 13b zijn de meetlocaties zoet-zout weergegeven binnen Rijndelta.  
 
Detailoverzicht monitoring kwantitatieve toestand grondwater Rijndelta 
De gedetailleerde overzichten van de monitoring kwantitatieve toestand grondwater, 
staan in een database. In hoofdstuk 11 is aangegeven waar de volledige gegevens van 
meetlocaties, parameters, meetfrequenties, etc. zijn te vinden.  
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7.2 Monitoring chemische toestand en trends 

Voor de monitoring van de chemische toestand wordt onderscheid gemaakt tussen 
toestand en trend monitoring en operationele monitoring.  
 
De monitoring van grondwaterkwaliteit bestaat uit drie onderdelen: 
• een toestand- en trendmeetnet voor het vaststellen van de toestand; 
• een operationeel meetnet voor het volgen van ontwikkelingen voor de stoffen die ‘at-

risk’ zijn; 
• metingen van de kwaliteit van het onttrokken water voor de drinkwaterwinningen. 
 

7.2.1 Chemische toestand (toestand en trend en operationele monitoring) 

De meetpunten zijn verdeeld over de grondwaterlichamen conform de aanwijzingen in 
het draaiboek monitoring grondwater. Dit betekent: 
• globaal één meetpunt per 100 km2; 
• minimaal 20 meetpunten per grondwaterlichaam; 
• een meetnet afgestemd op de homogene gebiedstypes. Dit zijn gebieden die 

vergelijkbaar zijn in bodem, landgebruik en hydrologie; 
• een verdeling over de diepte van 10 meter en 25 meter. 
 
Het meetnet voor grondwaterkwaliteit wordt samengesteld uit reeds bestaande 
meetnetten. Het meetnet wordt vooral op basis van het Landelijke Meetnet Grondwater 
en de Provinciale Meetnetten Grondwater samengesteld. Deze keuze is gemaakt omdat 
dit samen een goed landsdekkend beeld geeft van de grondwaterkwaliteit op een diepte 
van 10 tot 25 meter onder maaiveld. De meetnetten zijn bovendien al redelijk goed 
afgesteld en ingedeeld op basis van een verdeling in homogene gebiedstypes. 
 
Deze werkwijze is in alle Rijn regio’s in grote lijnen gevolgd. De meetnetten worden 
ingericht op het bepalen van een betrouwbaar gemiddelde of overschrijdingspercentage. 
De te gebruiken meetpunten kunnen daarom als een steekproef worden gezien. Voor 
een goede steekproef zijn voldoende meetpunten nodig en moeten de meetpunten goed 
verdeeld zijn over het interessegebied.  
 
In het meetnet wordt om de zes jaar een meting gedaan naar een breed pakket. Het 
analysepakket voor Toestand en Trend monitoring bestaat uit de volgende parameters: 
• de verplichte parameters voor de KRW: O2, pH, Ec, NO3 en NH4; 
• aanvullend de stoffen waarvoor in ieder geval een drempelwaarde in Nederland zal 

worden afgeleid: fosfaat, As, Cl, en Ni; 
• bestrijdingsmiddelen waarvoor al een Europese norm bestaat; 
• Cu en Zn omdat deze metalen (net zo als Ni) in verhoogde concentraties voorkomen 

in het grondwater en een probleem vormen in het oppervlaktewater. 
 
Optioneel kan (per deelstroomgebied) het analysepakket worden uitgebreid met: 
• stoffen die worden genoemd in de Grondwaterrichtlijn maar waar nog geen 

drempelwaarde voor is afgeleid: Cd, SO4, trichlooretheen en tetrachlooretheen; 
• Hg en Pb. Deze metalen zijn sporadisch aangetroffen in het diepere grondwater. 

Nog besloten moet worden of deze metalen aan het monitoringsprogramma worden 
toegevoegd; 

• macroparameters voor het opstellen van een ionenbalans en grondwatertypering. 
 



 
 
 
 
 
 
 

KRW Monitoring Rijn  9S0355/R00009/900642/DenB 
2e Concept versie - 43 - 24 januari 2007 

Voor de bemonstering worden bestaande kwaliteitsprotocollen gevolgd.  
 
Dit pakket kan aangevuld worden met metingen naar macroparameters. Dit maakt het 
mogelijk om het grondwater beter te kunnen typeren en eventuele fouten in de 
ionenbalans te signaleren.  
 
De grondwaterkwaliteitsmeetpunten voor Rijndelta zijn weergegeven in de 
onderstaande kaart 14a. De dichtheid van het meetnet is in het duinengebied groter. Dit 
zijn relatief kleine grondwaterlichamen en daarom is hier een grotere dichtheid aan 
punten nodig om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen.  
 
Voor de metingen wordt gebruik gemaakt van de bestaande provinciale en landelijke 
meetnetten grondwaterkwaliteit.  
 
Operationele monitoring  
Voor de stoffen die ‘at-risk’ zijn moet een operationeel monitoring meetnet worden 
opgesteld. Het operationeel meetnet bestaat uit een selectie aan meetpunten uit het 
toestand- en trendmeetnet. In deze meetpunten worden de stoffen die at-risk zijn 
minimaal één keer per jaar gemonitord. Op basis van de nulmeting kwamen 
voornamelijk de bestrijdingsmiddelen en in enkele punten nitraat en organische 
microverontreinigingen als risicostof naar voren. Alle meetpunten waar deze stoffen 
boven de detectielimiet zijn aangetoond, zijn opgenomen in het operationele 
monitoringsprogramma. Het operationele meetnet is daarom vooral ingericht in de 
meest kwetsbare gebieden, zoals de hoge zandgronden en de duinen (kaart 15a). 
 

7.2.2 Monitoring grondwaterwinningen 

In deze paragraaf wordt het meetprogramma beschreven voor de grondwaterwinningen 
bestemd voor menselijke consumptie. Dit zijn winningen voor de voorziening van 
drinkwater, industrie (bier, frisdranken, conservengroente, soepen en sauzen) en de 
recreatie (campings).  
 
Eind 2006 is door het LBOW besloten tot het afschaffen van de kleine 
grondwaterlichamen. Bij het opstellen van de monitoringsprogramma’s is hierin al 
rekening gehouden. Metingen van de grondwaterkwaliteit in peilbuizen in de omgeving 
van de grondwaterwinning (het secundaire meetnet van de waterbedrijven) worden niet 
meer in het toestand en trend monitoringsprogramma opgenomen. Per 
grondwaterwinning wordt gerapporteerd per afzonderlijke winput, of een representatieve 
selectie van individuele winputten, waarin in ieder geval de meest kwetsbare zijn 
opgenomen. Voor winningen waarin oppervlaktewater wordt geïnfiltreerd 
(duinwinningen) en wordt teruggewonnen met tientallen onttrekkingsputten geldt een 
andere aanpak. De kwaliteit van het totaal gemengde opgepompte grondwater wordt 
gecontroleerd. Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande metingen van het 
Waterbedrijf die verplicht zijn in het kader van het Waterleidingbesluit. Kaart 14b geeft 
een overzicht van de ligging en van de grondwaterwinningen. 
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De metingen van de waterbedrijven worden voor een tweeledig doel gebruikt: 
1. het bewaken van de kwaliteit van het grondwaterlichaam. De onttrekkingsputten 

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

2. voor het toetsen van de mate van zuivering van het onttrokken water (artikel 7.3 van 
de KRW). 

 
Op dit moment is voor de grondwaterwinningen nog geen onderscheid gemaakt tussen 
Toestand en Trend monitoring en operationele monitoring. Een indeling per 
grondwaterwinning, afhankelijk van kwetsbaarheid en huidige waterkwaliteit, zal nog in 
2007 gemaakt worden.  
 
De locaties waar drinkwater wordt zijn weergegeven in kaart 14b. De metingen van de 
industriële locaties of onttrekkingen voor de recreatie moeten in sommige gevallen nog 
aan deze kaart worden toegevoegd.  
 

7.2.3 Detailoverzicht monitoring chemische toestand grondwater Rijndelta 

Om een gedetailleerd overzicht te kunnen geven van de monitoring van de chemische 
toestand van het grondwater, zowel voor wat betreft de meetlocaties als de gemeten 
parameters, is een database gemaakt. In hoofdstuk 11 is aangegeven waar de 
volledige gegevens van meetlocaties, parameters, meetfrequenties, etc. zijn te 
vinden. 
 

7.3 Monitoring grensoverschrijdende grondwaterlichamen 

Voorliggende rapportage gaat niet in detail in op de locaties van de monitoringspunten 
in Duitsland (zie inleiding in hoofdstuk 3).  
 
Deze paragraaf vat een paar opvallende punten samen die in het afstemmingsoverleg 
tussen Nederland en Duitsland in de Steuerungsgruppe naar voren zijn gekomen: 
• de dichtheden in meetnet moeten nog afgestemd worden. Het conceptmeetnet in 

Niedersachsen is van grotere dichtheid in vergelijking met Nordrhein-Westfalen en 
het Nederlandse gedeelte; 

• een verschil is dat in Duitsland op minder grote diepte wordt gemeten (enkele 
meters onder maaiveld). Egohydrologisch is dit te verklaren omdat de 
watervoerende pakketten ook minder dik zijn.  
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8 MONITORING BESCHERMDE GEBIEDEN 

8.1 Aanvullende eisen monitoring oppervlaktewaterlichamen  

In bepaalde gevallen dient in beschermde gebieden aanvullend op de ‘reguliere’ 
monitoring van oppervlaktewaterlichamen te worden gemonitord. Dit is het geval als 
voor de beschermde gebieden de doelen naar verwachting niet worden gehaald en als 
de belangrijkste redenen voor het mogelijk niet halen van de doelen watergerelateerd 
zijn. Aanvullende monitoring is niet nodig als de benodigde parameter(s) al in voldoende 
mate door middel van de T&T of OM-monitoring in het kader van de KRW worden 
bemeten. 
 
Voor de volgende beschermde gebieden is mogelijk aanvullende monitoring nodig: 
• zwemwatergebieden; 
• gebieden aangewezen voor onttrekking van water voor menselijke consumptie; 
• VHR-gebieden. 
 
Zwemwatergebieden 
Voor zwemwater is een dekkend (aanvullend) monitoringsprogramma operationeel, dat 
voldoet aan de zwemwaterrichtlijn. Dit levert geen knelpunten of wijzigingen voor 
monitoring op. 
 
Gebieden aangewezen voor onttrekking van water voor menselijke consumptie 
Dit levert (vrijwel) geen extra monitoring op. Op een enkele locatie worden chloride 
gegevens doorgegeven, die echter ook voor andere doeleinden gemonitord worden. 
 
VHR-gebieden (ofwel Natura 2000 gebieden) 
Voor deze gebieden zijn de natuurbeheerders bezig met het opstellen van 
beheerplannen. Op dit moment is nog vrijwel nergens duidelijk of dit extra 
kwaliteitseisen en extra monitoringsinspanning voor de waterbeheerder gaat opleveren. 
Naar verwachting zal het veelal gaan om (chemische) parameters die al gemeten 
worden in bestaande meetnetten en/of oppervlaktewaterpeilen en grondwaterstanden. 
Op een enkele plek wordt geanticipeerd op te verwachten aanvullende monitoring. Zo 
heeft RWS-DIJG de monitoring van driehoeksmosselen in de Markerwaard in hun 
programma opgenomen, met het oog op het belang hiervan voor de Kuifeendpopulatie 
in dat gebied.  
 

8.2 Aanvullende eisen monitoring grondwaterlichamen 

Monitoring van de Natura2000 gebieden vindt voor grondwater alleen plaats voor de 
kwantiteit. Op de langere termijn worden wellicht kwaliteitsmetingen toegevoegd. 
 
Veranderingen stijghoogten in Natura 2000-gebieden 
Het meetnet in de Natura 2000-gebieden is afgestemd op het volgen van veranderingen 
van de diepe stijghoogte. Achterliggende gedachte is dat het meetnet in de komende 
jaren verder uitgebreid kan worden met freatische meetpunten en kwaliteitsmetingen. 
Dit wordt in samenspraak met oppervlaktewaterbeheerders en terreinbeheerders 
gedaan op basis van de instandhoudingsdoelstellingen voor de gebieden. Voor het 
meetnet is een selectie gemaakt van geschikte peilbuizen uit het bestaande regionale 
kwantiteitsmeetnet. Niet alle Natura 2000 gebieden zijn gedekt met een peilbuis.  
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Voor grote Natura 2000-gebieden (bijvoorbeeld de Veluwe) zijn meerdere peilbuizen 
geselecteerd.  
 
Uit kaart 9a is af te leiden welke punten uit het regionale stijghoogtemeetnet bij Natura 
2000-gebieden zijn gelegen.  
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9 PLANNING MONITORING IN DE KOMENDE PERIODE 

Op 22 december 2006 zijn de monitoringsprogramma’s officieel vastgesteld. De 
planning na deze periode is als volgt: 
• vóór maart 2007: toezending samenvatting KRW-monitoringsprogramma’s aan de 

Europese Commissie; 
• januari – december 2007: uitvoering eerste meetjaar KRW-monitoring; 
• januari – april 2008: analyse resultaten monitoring 2007; 
• mei 2008: uitvoeren risicoanalyse oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen 

(o.a. aanpassing kaarten met waterlichamen “at risk”); 
• juni – juli 2008: toelevering uitkomsten risico-analyse aan 

conceptstroomgebiedbeheersplannen; 
• juni – juli 2008: op grond van opgedane ervaringen eventueel aanpassen 

monitoringsprogramma’s ten behoeve het in de stroomgebiedbeheersplannen op te 
nemen monitoringsprogramma’s. 
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10 JURIDISCHE VERANKERING 

Voor een correcte implementatie van de KRW wordt een juridische verankering van de 
monitoringsprogramma’s noodzakelijk geacht. Via de implementatiewet Kaderrichtlijn 
Water is de Wet Milieubeheer (Wm) dusdanig aangepast dat hiervoor een Algemene 
Maatregel van Bestuur (AMvB) en een Ministeriële regeling (MR) voor gebruikt kunnen 
worden.  
 
Monitoring wordt uitgevoerd om de doelstellingen te kunnen toetsen. In Nederland 
worden de doelstellingen verankerd in de Wm, zodat ook monitoring onder Wm zijn 
basis vindt.  
 
Uitgangspunt bij de AMvB is dat het Rijk de monitoringsprogramma’s opstelt. Dit gebeurt 
door het opstellen van de programma’s via een Ministerieel Besluit. Het 
Monitoringsprogramma zal gaan bestaan uit de volgende onderdelen: de Richtlijnen 
Monitoring oppervlaktewater, het Draaiboek Grondwatermonitoring en de Ministeriële 
Regeling. In de toekomst kan het Monitoringsprogramma in onderdelen worden 
uitgebreid. Het monitoringsprogramma heeft geen bindend rechtsgevolg voor andere 
overheden. Het dient om te laten zien dat er in Nederland een monitoringsprogramma 
is. Een belangrijk onderdeel van het monitoringsprogramma, de MR, heeft wel directe 
rechtsgevolgen voor andere overheden. De MR bevat regels over wijze waarop en de 
frequentie waarmee de watertoestand wordt gemeten of berekend. De AMvB stelt dat 
voor de uitvoering van dat gene genoemd de MR voor oppervlaktewater de 
bestuursorganen verantwoordelijk zijn die WVO-vergunningen verlenen. Voor 
grondwater zijn Gedeputeerde Staten verantwoordelijk gesteld. Een MR is in principe 
snel en gemakkelijk aan te passen, waardoor voldoende flexibiliteit wordt behouden. Het 
biedt genoeg mogelijkheid om tenminste per Stroomgebiedbeheersplan en daar waar 
nodig tussentijds op voordracht van de waterbeheerders de inhoud van de Regeling aan 
te passen. Door een intensieve betrokkenheid van de uitvoering bij de inhoud van de 
MR, feitelijk wordt er vast gelegd dat gene wat de waterbeheerders hebben 
aangedragen via het KRW-portaal, is er zorg voor gedragen dat er voldoende draagvlak 
is voor de uitvoering van de verplichting. De AMvB regelt als laatste dat de gegevens 
verkregen uit de metingen beschikbaar worden gesteld aan de Minister van Verkeer en 
Waterstaat voor verslaglegging. 
 
Ten behoeve van de nieuwe situatie (KRW-monitoring) zal de reeds bestaande AMvB 
“Besluit kwaliteitsdoelstellingen en meting oppervlaktewateren” (BKMO) worden 
gewijzigd. De wettelijke basis is art. 5.3, vijfde lid, van de Wm. Door de wijziging kan de 
monitoring mede worden vastgesteld met betrekking tot de in art.4 van de KRW 
bedoelde milieudoelstellingen. Tot nu toe diende de BKMO ter uitvoering van een aantal 
Europese richtlijnen waarin eisen worden gesteld aan de kwaliteit van 
oppervlaktewateren met het oog op een aantal specifieke functies van deze wateren, 
met name voor de bereiding van drinkwater of als zwemwater, viswater of 
schelpdierwater. Door dit besluit is de reikwijdte van de BKMO nu uitgebreid tot 
algemene aspecten van de watertoestand. In verband met de uitbreiding van het BKMO 
tot grondwaterlichamen wordt de citeertitel gewijzigd in “Besluit Kwaliteitseisen en 
monitoring water”. Deze aanpassing biedt de mogelijkheid om in de toekomst (2009) de 
verplichtingen van de KRW ten aanzien van de doelstellingen ook in deze AMvB onder 
te brengen. 
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Bij de juridische verankering is gebruik gemaakt van de volgende bestuurlijke 
uitgangspunten: 
• voldoen aan verplichtingen inzake de implementatie van de KRW (strikte 

implementatie); 
• zo min mogelijk regelgeving; 
• continuering van de huidige verdeling van taken en verantwoordelijkheden; 
• flexibiliteit mogelijk maken. 
 
Er is geen aanleiding voorveranderingen in de huidige organisatie van taken en 
verantwoordelijkheden bij de uitvoering van monitoring. Wel zal de 
stroomgebiedbenadering gestalte moeten krijgen. Om deze reden wordt het bevoegd 
gezag voor de vaststelling van het monitoringsprogramma op nationaal niveau 
aangewezen, omdat dit niveau het best past bij de schaal van de 
stroomgebiedbenadering. 
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11 GEGEVENS MONITORINGPROGRAMMA’S 

Om de gegevensuitwisseling voor de KRW te ondersteunen en de gegevens via één 
plek binnen Nederland toegankelijk te maken is het KRW-portaal ontwikkeld. (zie 
hoofdstuk 1.2). Op http://krw.ncgi.nl zijn door de waterbeheerders de gegevens van de 
monitoringsprogramma’s geplaatst. Deze kunnen hier worden geraadpleegd. 
Bijvoorbeeld de grenzen van de stroomgebieddistricten, de grondwaterlichamen, en de 
gebieden die een beschermde status hebben, zoals de zwemwaterlocaties en vogel- en 
habitatrichtlijngebieden. Een voorbeeld is onderstaand weergegeven.  
 

 
 
De grondwatermonitoringsgegevens zijn ge-upload naar de database DINO (centrale 
database Nederlandse ondergrond). Het is de bedoeling dat deze gegevensbank 
gekoppeld wordt aan het genoemde KRW-portaal, waardoor de gegevens van alle 
monitoringsprogramma’s op één nationale site beschikbaar zijn.  
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