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RWS WD (WGSI)

Refnr.: RWSWD20090050
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Schaal (A3) 1:875.000

bron: Bestand Bodemgebruik (CBS) 2000-2003; Corine Landcover (c) EEA Kopenhagen 1999
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 grens 1-mijlszone

 grens rijk

Kaart 1.
Stroomgebied Rijndelta

Datum: 30-11-2009
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RWS WD (WGSI)

Refnr.: RWSWD20090050
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bron: Bestand Bodemgebruik (CBS) 2000-2003; Corine Landcover (c) EEA Kopenhagen 1999
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Kaart 2.
Ruimtegebruik

Datum: 30-11-2009
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RWS WD (WGSI)

Refnr.: RWSWD20090050
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Ligging
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RWS WD (WGSI)
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Kaart 4a.
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Datum: 30-11-2009

´



RWS WD (WGSI)
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RWS WD (WGSI)

Refnr.: RWSWD20090050
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Kaart 4c.

Ligging en grenzen

oppervlaktewaterlichamen

Datum: 18-9-2009
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RWS WD (WGSI)
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Datum: 18-9-2009
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RWS WD (WGSI)
Refnr.: RWSWD20090051
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RWS WD (WGSI)
Refnr.: RWSWD20090051
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Kaart 4f. Ligging en grenzen oppervlaktewaterlichamen

bron: KRW-Waterbeheerders; topografische ondergrond (c) EuroGeographics

Legenda

Oppervlaktewaterlichamen

"""""""""" KRW-waterlichamen (diverse kleuren)

Achtergrond

""
""  bebouwing

""""""""""  water

 stroomgebied

 grens 1-mijlszone

 grens rijk

Datum: 
21-9-2009
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Kaart 4g.

Ligging en grenzen
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Datum: 19-10-2009
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RWS WD (WGSI)

Refnr.: RWSWD20090050
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Schaal (A3) 1:185.000

bron: KRW-Waterbeheerders; topografische ondergrond (c) EuroGeographics
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Kaart 4h.
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Datum: 19-10-2009
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Kaart 4i.
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Datum: 19-10-2009
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RWS WD (WGSI)

Refnr.: RWSWD20090050
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bron: KRW-Waterbeheerders; topografische ondergrond (c) EuroGeographics
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Kaart 6.
Status
oppervlaktewaterlichamen

Datum: 30-11-2009
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bron: KRW-Waterbeheerders; topografische ondergrond (c) EuroGeographics
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Datum: 30-11-2009
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Datum: 30-11-2009

´



RWS WD (WGSI)
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Kaart 8.
Register beschermde
gebieden;
Oppervlaktewaterlichamen
met onttrekking voor
menselijke consumptie

Datum: 30-11-2009

´



RWS WD (WGSI)

Refnr.: RWSWD20090050
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bron: KRW-Waterbeheerders; topografische ondergrond (c) EuroGeographics
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Onttrekkingspunten grondwater (2009)

!(! openbare drinkwatervoorziening
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consumptie (gebaseerd op voorlopige

inventarisatie Voedsel- en Waren

Autoriteit, 2008-2009)
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Kaart 9a.
Register beschermde
gebieden;
Grondwaterlichamen
met onttrekking voor
menselijke consumptie

Datum: 30-11-2009
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RWS WD (WGSI)

Refnr.: RWSWD20090050
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Schaal (A3) 1:875.000

bron: KRW-Waterbeheerders en waterbedrijven; topografische ondergrond (c) EuroGeographics

Legenda

Oordeel grondwaterwinning
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grondwaterlichaam
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Kaart 9b.
Beoordeling (grond)water-
kwaliteit voor openbare
drinkwatervoorziening

Datum: 14-12-2009

Toelichting:
Gegevens voor winningen zijn aangeleverd
door waterbedrijven.
Sommige winningen omvatten meerdere
grondwatermonitoringlocaties (kaart 17C).
Van enkele grondwatermonitoringlocaties
zijn geen oordelen beschikbaar.
In Duitsland wordt geen aparte beoordeling
van de winningen uitgevoerd als onderdeel
van de toestandbepaling grondwaterlichamen.
De kwaliteit wordt conform de drinkwaterrichtlijn
bewaakt.
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Kaart 10.
Register beschermde
gebieden;
Schelpdier- en viswater

Datum: 30-11-2009
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Kaart 11.
Register beschermde
gebieden;
Zwemwater

Datum: 30-11-2009
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Kaart 12.
Register beschermde
gebieden;
Vogel- en Habitatrichtlijn
(Natura 2000-gebieden)

Datum: 30-11-2009

Toelichting:
Aangewezen en/of aangemelde
gebieden (2009).
Voor de actuele begrenzing van
Natura2000-gebieden zie de detailkaarten
op website http://www2.minlnv.nl/thema/groen/
natuur/Natura2000_2006/Natura2000.htm,
http://natura2000-netzwerk.naturschutz-
fachinformationen-nrw.de en
http://www.umweltkarten.niedersachsen.de/
natura/
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Kaart 13a.
KRW-Monitoringlocaties
oppervlaktewaterlichamen
Toestand en trend
Chemische toestand

Datum: 30-11-2009
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Kaart 13b.
KRW-Monitoringlocaties
oppervlaktewaterlichamen
Operationele monitoring
Chemische toestand

Datum: 30-11-2009
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Kaart 14a.
KRW-Monitoringlocaties
oppervlaktewaterlichamen
Toestand en trend
Biologie en Hydromorfologie

Datum: 30-11-2009
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Kaart 14b.
KRW-Monitoringlocaties
oppervlaktewaterlichamen
Operationele monitoring
Biologie en Hydromorfologie

Datum: 30-11-2009
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Kaart 15a.
KRW-Monitoringlocaties
oppervlaktewaterlichamen
Toestand en trend
Algemene fysische chemie
en Specifieke
verontreinigende stoffen

Datum: 30-11-2009
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Kaart 15b.
KRW-Monitoringlocaties
oppervlaktewaterlichamen
Operationele monitoring
Algemene fysische chemie
en Specifieke
verontreinigende stoffen

Datum: 30-11-2009
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Kaart 16a.
KRW-Monitoringlocaties
grondwaterlichamen
Kwantiteit

Datum: 14-12-2009

Toelichting:
In Duitsland worden effecten op 
Natura2000-gebieden als onderdeel van de
Operationele en Toestand en Trend monitoring
meegenomen.
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Kaart 16b.
KRW-Monitoringlocaties
grondwaterlichamen
Kwantiteit zoet-zout

Datum: 30-11-2009
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Kaart 17a.
KRW-Monitoringlocaties
grondwaterlichamen
Toestand en trend
Kwaliteit

Datum: 30-11-2009
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Kaart 17b.
KRW-Monitoringlocaties
grondwaterlichamen
Operationele monitoring
Kwaliteit

Datum: 30-11-2009
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Kaart 17c.
KRW-Monitoringlocaties
grondwaterlichamen
Kwaliteit drinkwater

Datum: 14-12-2009

Toelichting:
In Duitsland wordt de bewaking van de
drinkwaterkwaliteit in alle grondwaterlichamen,
waar onttrekking plaats vindt, conform 
Drinkwaterrichtlijn uitgevoerd.
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Kaart 18a.
KRW-Monitoringresultaten
oppervlaktewaterlichamen
Chemie totaaloordeel,
exclusief stoffen waarvan
de norm lager is dan de
rapportagegrens
(combinatie OM en TT
monitoring; rapportage-
jaar 2009)

Datum: 30-11-2009
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Kaart 18b.
KRW-Monitoringresultaten
oppervlaktewaterlichamen
Chemie: zware metalen
(combinatie OM en TT
monitoring; rapportage-
jaar 2009)

Datum: 30-11-2009
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Kaart 18c.
KRW-Monitoringresultaten
oppervlaktewaterlichamen
Chemie: bestrijdingsmiddelen
(combinatie OM en TT
monitoring; rapportage-
jaar 2009)

Datum: 30-11-2009
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Kaart 18d.
KRW-Monitoringresultaten
oppervlaktewaterlichamen
Chemie: industriele
verontreinigende stoffen
(combinatie OM en TT
monitoring; rapportage-
jaar 2009)

Datum: 30-11-2009
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Kaart 18e.
KRW-Monitoringresultaten
oppervlaktewaterlichamen
Chemie: andere
verontreinigende stoffen
(combinatie OM en TT
monitoring; rapportage-
jaar 2009)

Datum: 30-11-2009
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Kaart 19a.
KRW-Monitoringresultaten
oppervlaktewaterlichamen
Ecologie totaaloordeel
(combinatie OM en TT
monitoring; rapportage-
jaar 2009)

Datum: 30-11-2009

Toelichting:
De toestand in Duitsland wordt ook voor
kunstmatige en sterk veranderde wateren
bepaald ten opzichte van de Goede
Ecologische Toestand (GET).
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Kaart 19b.
KRW-Monitoringresultaten
oppervlaktewaterlichamen
Algemene fysische chemie
totaaloordeel (combinatie
OM en TT monitoring;
rapportagejaar 2009)

Datum: 8-12-2009

Toelichting:
De toestand in Duitsland wordt ook voor
kunstmatige en sterk veranderde wateren
bepaald ten opzichte van de Goede
Ecologische Toestand (GET).
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Kaart 19c.
KRW-Monitoringresultaten
oppervlaktewaterlichamen
Specifieke verontreinigende
stoffen totaaloordeel
(Combinatie OM en TT
monitoring; rapportage-
jaar 2009)

Datum: 30-11-2009
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Kaart 19d.
KRW-Monitoringresultaten
oppervlaktewaterlichamen
Biologie totaaloordeel
(combinatie OM en TT
monitoring; rapportage-
jaar 2009)

Datum: 8-12-2009

Toelichting:
De toestand in Duitsland wordt ook voor
kunstmatige en sterk veranderde wateren
bepaald ten opzichte van de Goede
Ecologische Toestand (GET).
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Kaart 19e.
KRW-Monitoringresultaten
oppervlaktewaterlichamen
Biologie: fytoplankton
(combinatie OM en TT
monitoring; rapportage-)
jaar 2009)

Datum: 30-11-2009
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Kaart 19f.
KRW-Monitoringresultaten
oppervlaktewaterlichamen
Biologie: macrofauna
(combinatie OM en TT
monitoring; rapportage-)
jaar 2009)

Datum: 8-12-2009

Toelichting:
De toestand in Duitsland wordt ook voor
kunstmatige en sterk veranderde wateren
bepaald ten opzichte van de Goede
Ecologische Toestand (GET).
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Kaart 19g.
KRW-Monitoringresultaten
oppervlaktewaterlichamen
Biologie: overige waterflora
(combinatie OM en TT
monitoring; rapportage-)
jaar 2009)

Datum: 8-12-2009

Toelichting:
De toestand in Duitsland wordt ook voor
kunstmatige en sterk veranderde wateren
bepaald ten opzichte van de Goede
Ecologische Toestand (GET).
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Kaart 19h.
KRW-Monitoringresultaten
oppervlaktewaterlichamen
Biologie: vis
(combinatie OM en TT
monitoring; rapportage-)
jaar 2009)

Datum: 8-12-2009

Toelichting:
De toestand in Duitsland wordt ook voor
kunstmatige en sterk veranderde wateren
bepaald ten opzichte van de Goede
Ecologische Toestand (GET).
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Kaart 20.
KRW-Monitoringresultaten
grondwaterlichamen
Kwantitatief totaaloordeel

Datum: 30-11-2009
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Kaart 21a.
KRW-Monitoringresultaten
grondwaterlichamen
Chemie totaaloordeel

Datum: 10-12-2009

Toelichting:
Het verschil in beoordeling met betrekking
tot nitraat in het Duits-Nederlandse
grensgebied is het gevolg van verschillen
in hydro-geologische karaktereigenschappen
en grootte van de betreffende
grondwaterlichamen.
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Kaart 21b.
KRW-Monitoringresultaten
grondwaterlichamen
Chemie totaaloordeel
drempelwaarden

Datum: 30-11-2009
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Kaart 21c.
KRW-Monitoringresultaten
grondwaterlichamen
Nitraat

Datum: 30-11-2009

Toelichting:
Het verschil in beoordeling met betrekking
tot nitraat in het Duits-Nederlandse
grensgebied is het gevolg van verschillen
in hydro-geologische karaktereigenschappen
en grootte van de betreffende
grondwaterlichamen.
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Kaart 21d.
KRW-Monitoringresultaten
grondwaterlichamen
Bestrijdingsmiddelen
totaaloordeel

Datum: 30-11-2009
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Kaart 22.
Lozinglocaties
rioolwaterzuiveringen

Datum: 30-11-2009
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Lozingslocaties (Emissieregistratie, 2006)
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Kaart 23.
Industriele en andere
lozingen van prioritaire
en andere belangrijke
(gevaarlijke) stoffen

Datum: 30-11-2009

Toelichting:
Voor Duitsland zijn uitsluitend die locaties
weergegeven die in het PRTR-register staan
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