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Factsheets per oppervlaktewaterlichaam 
 
  
Hieronder volgt een toelichting op de factsheets zoals die voor de afzonderlijke 
oppervlaktewaterlichamen zijn opgesteld. Hierin is de opbouw opgenomen 
overeenkomend met bijlage 6 van het waterplan, deelplan KRW, en worden enkele zaken 
nader toegelicht.  
 
Verplichte en informatieve onderdelen 
In de factsheets per waterlichaam zijn verplichte en informatieve elementen opgenomen. 
Verplichte elementen moeten ten gevolge van Nederlandse wetgeving worden 
opgenomen in het Provinciaal Waterplan. Het zijn de zaken waarvoor de provincie 
verantwoordelijkheid draagt, deze zijn aangegeven met een asterisk*. 
Informatieve elementen zijn opgenomen, omdat zij de context geven van de verplichte 
onderdelen en laten zien hoe de verplichte onderdelen zijn gerelateerd aan de overige 
plannen (Stroomgebiedbeheerplan van het Rijk en waterbeheerplannen van de 
waterschappen). De provincie is voor deze onderdelen niet het verantwoordelijke 
overheidsorgaan.  
 
Opbouw factsheet oppervlaktewaterlichamen 
 
Basisgegevens 
 
Naam  
De naam van het waterlichaam. 
 
Waterlichaamcode 
Aan elk oppervlaktewaterlichaam is een unieke code toegekend. Deze is als volgt 
opgebouwd: aanduiding Nederland {NL}. nummer waterschap {14}, volgnummer {25}. 
Gezamenlijk levert dit de unieke code NL14_25. 
 
Status* 
De status van het waterlichaam is altijd één van de volgende drie: natuurlijk, sterk 
veranderd, kunstmatig.  
 
Type  
Binnen de hoofdindeling in categorieën (R = beken, M = meren, K = kustwateren, O = 
overgangswateren) zijn er verschillende watertypen onderscheiden. Elk waterlichaam 
behoort tot één watertype. 
 
Ligging binnen deelstroomgebied, provincie, waterschap en gemeente 
Door aan te geven binnen welk deelstroomgebied, welk waterschap en welke gemeente 
het waterlichaam valt, is duidelijk gemaakt bij welke andere overheden mogelijk ook 
informatie te vinden is over het betreffende waterlichaam.  
 
Kaart van het waterlichaam*  
De ligging van het waterlichaam op een kaartje is bedoeld om inzichtelijk te maken waar 
het waterlichaam zich bevindt. Het waterlichaam is afgedrukt op een topografische kaart, 
zodat de locatie herkenbaar is. De grootte van het waterlichaam bepaalt de schaal 
waarop deze afbeelding is afgedrukt. 
 
Karakterschets van het waterlichaam 
Op basis van het watertype waartoe dit waterlichaam behoort, is hier eerst een algemene 
beschrijving gegeven. De basis hiervoor ligt in de beschrijvingen van de watertypen zoals 
die ook in het Stroomgebiedbeheerplan zijn opgenomen  Eventueel is deze beschrijving 
aangevuld met een meer specifieke beschrijving van dit waterlichaam. Daarbij is gebruik 
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gemaakt van de informatie die de waterschappen hierover in hun gebiedsdocumenten 
(achtergronddocumenten voor afzonderlijke waterlichamen) hebben vastgelegd. Dit kan 
ingaan op de prominente gebruiksfuncties, bijzonderheden in het watersysteem, 
belangrijke historische informatie etc.  
 
Onderbouwing van de status* 
De status van het waterlichaam is altijd één van de volgende drie: natuurlijk, sterk 
veranderd, kunstmatig.  
Het uiteindelijke doel van de KRW is het bereiken van een zoveel mogelijk natuurlijke 
ecologische toestand. De mate waarin hydromorfologische ingrepen de ecologie 
beïnvloeden bepaalt de status van een waterlichaam.  
Waterlichamen worden als kunstmatig of sterk veranderd aangewezen indien 
noodzakelijke (hydromorfologische) ingrepen voor het bereiken van de goede ecologische 
toestand, behorend bij een natuurlijk watersysteem, significante negatieve effecten 
hebben op een aantal met name genoemde functies of het milieu in brede zin (KRW art 
4.3a). Een oppervlaktewaterlichaam is als kunstmatig aangemerkt indien het door de 
mens is aangelegd. Voor sterk veranderde waterlichamen wordt een uitgebreidere 
motivering gevraagd die voor verschillende soorten ingrepen is uitgewerkt. Daarbij is 
telkens aangegeven voor welke functies de negatieve effecten van herstelmaatregelen 
significant zijn en waarom het niet mogelijk is om de functies, waarvoor in het verleden 
ingrepen in het waterlichaam zijn uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met 
aanzienlijk minder schade voor het milieu (KRW art 4.3b). 
 
Biologische en algemeen fysisch-chemische toestand 
Voor de afzonderlijke kwaliteitselementen worden ingevuld:  
 
Huidige toestand*:  
De huidige situatie is op basis van de formele KRW-metingen weergegeven door een 
klasse-aanduiding. De klasse-aanduiding is verbeeld met een kleur (rood = slecht, oranje 
= ontoereikend, geel = matig, groen = goed). De vermelding van de huidige toestand is 
een verplicht onderdeel van de factsheets. Landelijk zijn afspraken gemaakt over het 
eenduidig hanteren van maatlatten waarop de scores worden afgezet;  
 
Verwachting 2015:   
De verwachting 2015 is een informatief onderdeel van de factsheet. Dit onderdeel is 
opgenomen, omdat het inzicht geeft in het verwachte doelbereik in 2015 op basis van de 
maatregelen die tot 2015 zullen worden getroffen. Net als de huidige toestand is de 
verwachting 2015 aangeduid met een kleur (rood = slecht, oranje = ontoereikend, geel 
= matig, groen = goed). Zie ook hoofdstuk 1.7.2;  
 
GEP*:   
De generieke methodiek voor onderbouwing van de hoogte van het GEP is beschreven in 
hoofdstuk 2.3. In de verantwoordingsdocumenten die de waterbeheerders per 
waterlichaam hebben opgesteld (zie voor een verwijzing bijlage 8) is de doelafleiding per 
waterlichaam gegeven. Per kwaliteitselement is een getal en een klasse-aanduiding 
gegeven.  
 
Er zijn motiveringen en gehanteerde methodieken uitgewerkt voor de hoogte van het 
Goed Ecologisch Potentieel (GEP). In de factsheets zijn hiervoor codes opgenomen.  
Voor het bepalen van de hoogte van het GEP kunnen de volgende werkwijzen worden 
gehanteerd: 
G1: Gebruik GET-waarden van maatlatten natuurlijke wateren 
G2: Gebruik default-waarden sloten en kanalen 
G3: Gebruik waarden volgens regionale (aangepaste) maatlat 
G4: Kwaliteitselement niet relevant 
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G1: Gebruik GET-waarde van maatlat natuurlijke wateren 
Als doelstelling is de GET-waarde overgenomen uit de rapportage Referenties en 
maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water, Van der Molen & 
Pot [red], 2007 (STOWA 2007 32, RWS-WD 2007 018). 
 
G2: Gebruik default-waarde sloten en kanalen 
Als doelstelling is de GEP-waarde overgenomen uit de rapportage Omschrijving MEP en 
conceptmaatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water, Evers et al [red], 
2007 (STOWA 2007 32b, RWS-WD 2007 019).  
 
G3: Gebruik aangepaste waarden op basis van maatlatten van natuurlijke watertypen, 
sloten of kanalen 
De GEP-waarde voor dit kwaliteitselement is gebaseerd op expertkennis van de 
waterbeheerder, waarbij gebruik wordt gemaakt van aangepaste waarden (hoogte GEP 
en klassengrenzen) op maatlatten die zijn opgesteld voor natuurlijke watertypen, sloten 
of kanalen. Daarbij is gebruik gemaakt van één van de volgende methoden die verder 
zijn beschreven in de gebiedrapportages: 
- Voor het kwaliteitselement is een GEP-waarde gehanteerd ter hoogte van het Maximaal 
Ecologisch Potentieel (MEP); 
- De hoogte van het GEP is bepaald door het MEP te verminderen met gezamenlijke 
effect van (soorten) hydromorfologische herstelmaatregelen die weinig bijdragen aan het 
behalen van de doelstelling voor het betreffende kwaliteitselement; 
- De hoogte van het GEP is bepaald door het MEP voor het betreffende kwaliteitselement 
te verminderen met de effecten van hydromorfologische herstelmaatregelen die door 
locale omstandigheden niet volledig uitvoerbaar zijn. De effecten van het niet-
uitvoerbare deel van de maatregelen worden daarbij in mindering gebracht; 
- De hoogte van het GEP wordt berekend door het MEP met een vast percentage te 
verlagen; 
- Doordat in de uitgangssituatie al sprake is van een (zeer) goede situatie voor dit 
kwaliteitselement is de doelstelling hieraan gelijk gesteld.  
 
G4: Kwaliteitselement niet relevant 
Door locatiespecifieke eigenschappen is het betreffende biologische of algemeen fysisch-
chemische kwaliteitselement als niet relevant voor de beoordeling van het waterlichaam 
beschouwd. 
 
Niet ingevuld 
Voor enkele watertypen geldt dat de score op bepaalde kwaliteitselementen niet is 
ingevuld, omdat deze soortengroep niet relevant is voor het doel van het betreffende 
watertype. Dit geldt ondermeer voor fytoplankton in stromende wateren. In dergelijke 
gevallen is hier geen waarde noch een klasse ingevuld.   
In sommige gevallen ontbreken voldoende gegevens over de kwaliteitselementen. Ook in 
dat geval blijft het vak leeg.  
 
Maatregelenoverzicht 2010-2015 
De samenvatting van de maatregelen is een informatief onderdeel van de factsheets. In 
de waterbeheerplannen van de waterschappen moeten immers de maatregelen worden 
vastgelegd voor de oppervlaktewaterlichamen. Het uitgangspunt is dat de 
waterbeheerders de omvang van de maatregelen per waterlichaam specificeren. De 
omvang van de provinciale maatregelen worden wel weergegeven.  
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Onderbouwing van Fasering* 
Per waterlichaam is beargumenteerd welke maatregelen na 2015 worden uitgevoerd. 
Deze fasering van maatregelen zal eveneens leiden tot een fasering in doelbereik. Op 
basis van de tabel met de huidige situatie en de doelen is duidelijk geworden voor welke 
kwaliteitselementen de verwachting is dat het doelbereik 2015 nog niet gelijk is aan het 
ecologisch doel. Vaak zijn dit ook de elementen waarvoor nog in de periode na 2015 
maatregelen moeten worden getroffen.  
De KRW biedt mogelijkheden tot fasering, maar is wel strikt wat betreft de 
motiveringsgronden. Deze motiveringen zijn per waterlichaam vermeld in de factsheets.   
In de factsheets is ook een motivering gegeven in het geval dat de effecten van de 
maatregelen die zijn uitgevoerd pas na 2015 optreden.  
 
Uit de door de waterbeheerders uitgevoerde analyses en uit de Ex ante evaluatie KRW 
uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat voor een aantal 
hardnekkige knelpunten volledige realisatie van de doelen van de KRW met de nu 
voorliggende maatregelen in 2015 niet waarschijnlijk is en dat aanspraak moet worden 
gemaakt op het faseren van de gewenste doelrealisatie.  
Argumenten voor fasering zijn de disproportionele kosten, uitvoeringsaspecten en de 
termijn van effect van maatregelen.  
 
De knelpunten betreffen met name de aanpak van waterverontreiniging door diffuse 
bronnen vanuit de landbouw (o.a. stikstof, fosfaat, gewasbeschermingsmiddelen) en 
verkeer en vervoer (o.a. stikstof, PAKs).  
 
Om alle doelen van de KRW voor deze stoffen te kunnen realiseren zijn in de volgende 
SGBP-perioden aanvullende maatregelen noodzakelijk: 
1. Het nationale beleid wordt voortgezet gericht op het verder terugdringen van 

emissies via het ontwikkelen en voorschrijven van de nieuwste kosteneffectieve 
technieken. Voor diffuse bronnen is het Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen 
waterverontreiniging het kader. Dit programma is op 20 december 2007 door de 
minister van VROM aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor nutriënten wordt de 
komende jaren (eerste planperiode) maximaal ingezet op de implementatie van 
maatregelen die onderdeel uitmaken van het vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. 
Voor de tweede planperiode worden aanvullende maatregelen genomen die 
stroomgebiedsbreed worden afwogen, waaronder aanscherping van het generieke 
emissiereductiebeleid. 
Voor gewasbeschermingsmiddelen worden maatregelen genomen die onderdeel 
uitmaken van het toelatingsbeleid, gebaseerd op Europese uitgangspunten. Emissies 
uit de waterketen worden aangepakt op basis van de stand der techniek, die in 
belangrijke mate in Europees verband overeenkomen.   

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

3. Het Rijk stimuleert innovatief onderzoek met het Nationale Innovatieprogramma KRW 
waarvoor tot en met 2011 een bedrag van 75 miljoen euro beschikbaar is gesteld. 
Met dit programma wordt beoogd hardnekkige knelpunten met betrekking tot de 
waterkwaliteit te helpen oplossen. De verwachting is dat op basis van resultaten 
hiervan voor de periode na 2015 het nu voorliggende KRW-maatregelenprogramma 
kan worden aangevuld met nieuwe maatregelen waarvan is gebleken dat deze 
kosteneffectief zijn. Hierbij zijn ook mitigerende maatregelen in beeld. 
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Door de benedenstrooms gelegen ligging in de internationale stroomgebieden is 
Nederland voor het realiseren van doelen voor diffuse verontreiniging in belangrijke mate 
afhankelijk van maatregelen die door de Europese Commissie in Europees verband 
verplicht worden gesteld en die ook in bovenstaande landen worden genomen. Mede met 
het oog op een gewenste Europese stroomgebiedsbrede afweging (level-playing field),  
en daarmee behoud van een concurrerend bedrijfsleven zet Nederland in op het maken 
van benodigde afspraken voor aanvullende maatregelen in Europees verband. 
 
Chemische toestand en overige relevante stoffen 
In de factsheets worden alleen de stoffen opgenomen die in de huidige toestand de 
normen uit het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 overschrijden. Stoffen 
die aan de norm voldoen of waarvoor geen oordeel kan worden gevormd, worden niet 
weergegeven.  
 
Voor de weergegeven stoffen is de verwachting dat deze ook in 2015 niet zullen voldoen 
aan de norm. Uit de door de waterbeheerders uitgevoerde analyses en uit de Ex ante 
evaluatie KRW uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt namelijk dat 
voor een aantal hardnekkige knelpunten volledige realisatie van de doelen van de KRW 
met de nu voorliggende maatregelen in 2015 niet waarschijnlijk is en dat aanspraak 
moet worden gemaakt op het faseren van de gewenste doelrealisatie. Argumenten voor 
fasering zijn de disproportionele kosten, uitvoeringsaspecten en de termijn van effect van 
maatregelen.   
 
De knelpunten betreffen met name de aanpak van waterverontreiniging door diffuse 
bronnen vanuit de landbouw (o.a. stikstof, fosfaat, gewasbeschermingsmiddelen) en 
verkeer en vervoer (o.a. stikstof, PAKs) en enkele prioritaire stoffen. Dat geldt ook voor 
de doelstelling om de lozingen en emissies van prioritair gevaarlijke stoffen tot nul terug 
te dringen. Om alle doelen van de KRW voor deze stoffen te kunnen realiseren zijn in de 
volgende SGBP-perioden aanvullende maatregelen noodzakelijk.  
 
Voor deze stoffen moet aanspraak worden gemaakt op het faseren van de gewenste 
doelrealisatie. Argumenten voor fasering zijn de disproportionele kosten en de termijn 
van effect van maatregelen.  
 
Door de benedenstrooms gelegen ligging in de internationale stroomgebieden is 
Nederland voor het realiseren van doelen voor prioritaire stoffen in belangrijke mate 
afhankelijk van maatregelen die door de Europese Commissie in Europees verband 
verplicht worden gesteld en die ook in bovenstaande landen worden genomen. Mede met 
het oog op een gewenste Europese stroomgebiedsbrede afweging (level-playing field),  
en daarmee behoud van een concurrerend bedrijfsleven zet Nederland in op het maken 
van benodigde afspraken voor aanvullende maatregelen in Europees verband.  
 
Het Rijk stimuleert innovatief onderzoek met het Nationale Innovatieprogramma KRW 
waarvoor tot en met 2011 een bedrag van 75 miljoen euro beschikbaar is gesteld. Met 
dit programma wordt beoogd hardnekkige knelpunten met betrekking tot de 
waterkwaliteit te helpen oplossen, waaronder ook prioritaire stoffen. 
 
Op dit moment is het onzeker welke kosteneffectieve aanvullende maatregelen in de 
toekomst (na 2015) genomen kunnen worden en wat daarvan het effect is. Daarbij is ook 
onduidelijk welke maatregelen op Europees niveau aanvullend verplicht gaan worden.  
Deze punten vormen het belangrijkste argument om stapsgewijs tot en met 2027 de 
uitvoering ter hand te nemen waarbij in 2021 zal worden bezien voor welke stoffen en/of 
parameters en in welke mate doelverlaging dan aan de orde is. 



Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL09_14

  Basisgegevens

Naam Kanalen Vijfheerenlanden

NL09_14Code

KunstmatigStatus

M3 - Gebufferde (regionale) kanalenType

Rijn-WestStroomgebied

Waterschap RivierenlandWaterbeheergebied

Provincie Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland

Gemeente Giessenlanden, Leerdam, Vianen, 

Zederik

Karakterschets van het waterlichaam

Langzaamstromend kanaalwater dat wordt gevoed door overtollig neerslagwater uit de polders en inlaat vanuit 

Merwedekanaal en Linge.

De stromingsrichting kan wisselen afhankelijk van aan- of afvoer van water.

Als gevolg van bodemgesteldheid (Veenweidegebied) hebben we hier te maken met een relatief kleine drooglegging, 

een strak peilbeheer en slappe oevers. Ook is vaak een aanzienlijke sliblaag op de waterbodem aanwezig.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009

1



Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL09_14

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

WaterschapVerwijderen verontreinigde bagger

Waterschapvispasseerbaar maken kunstwerk

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

verdiepen watersysteem  

(overdimensioneren)

Waterschap

Verwijderen verontreinigde bagger Waterschap

vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap

Situatie op 15/09/2009

2



Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL09_14

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten via het grondwater uitspoelen. 

De hoge concentraties in het grondwater zijn onder andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in 

het verleden. Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft tot gevolg dat 

de bron voor beïnvloeding van het grondwater afneemt, maar de doorwerking van grond- naar oppervlaktewater is 

een traag proces. Om deze reden zal in 2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn.

- natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen

Een aanzienlijk deel van de inrichtingsmaatregelen wordt al in de eerste planperiode uitgevoerd. Uit onderzoek is 

gebleken dat het in veel gevallen een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast 

aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om 

deze redenen zijn de effecten van maatregelen in de eerste planperiode pas in de tweede planperiode volledig van 

kracht en worden in deze planperiode geen aanvullende maatregelen getroffen.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing

Beleidsdoel 2015 (GEP M3) wordt in 2015 nog niet gehaald, omdat het overeengekomen maatregelenpakket niet in 

zijn volle omvang voor 2015 realiseerbaar is. Een deel van de maatregelen (m.n. aanleg van NVO, vispassages en 

verdiepen) wordt daarom pas na 2015 uitgevoerd.

Literatuur: KRW Rivierenlandplan, Waterschap Rivierenland, 10 december 2008

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL09_19

  Basisgegevens

Naam Merwedekanaal Stenenhoek

NL09_19Code

KunstmatigStatus

M7b - Grote diepe kanalen met 

scheepvaart
Type

Rijn-WestStroomgebied

Waterschap RivierenlandWaterbeheergebied

Provincie Utrecht, Zuid-Holland

Gemeente Giessenlanden, Gorinchem, 

Hardinxveld-Giessendam, Vianen, 

Zederik

Karakterschets van het waterlichaam

Groot en diep kanaal dat gevoed wordt door overtollig neerslagwater uit de polders en inlaatwater uit de Linge, de Rijn 

en de Waal.

De stroomrichting van het water is overwegend richting zuid-west.

Er is sprake van een belangrijke scheepvaartfunctie.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M7b (Grote diepe kanalen met scheepvaart)

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,25 G2

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 3,8 G2

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009

4



Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL09_19

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

WaterschapVerwijderen verontreinigde bagger

Waterschapvispasseerbaar maken kunstwerk

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

verdiepen watersysteem  

(overdimensioneren)

Waterschap

Verwijderen verontreinigde bagger Waterschap

vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL09_19

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen

Een aanzienlijk deel van de inrichtingsmaatregelen wordt al in de eerste planperiode uitgevoerd. Uit onderzoek is 

gebleken dat het in veel gevallen een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast 

aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om 

deze redenen zijn de effecten van maatregelen in de eerste planperiode pas in de tweede planperiode volledig van 

kracht en worden in deze planperiode geen aanvullende maatregelen getroffen.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing

Beleidsdoel 2015 (GEP M7b) wordt in 2015 nog niet gehaald, omdat het overeengekomen maatregelenpakket niet 

in zijn volle omvang voor 2015 realiseerbaar is. Een deel van de maatregelen (m.n. aanleg van NVO, vispassages 

en verdiepen) wordt daarom pas na 2015 uitgevoerd.

Literatuur: KRW Rivierenlandplan, Waterschap Rivierenland, 10 december 2008

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL10-0002

  Basisgegevens

Naam Valleikanaal

NL10-0002Code

Sterk veranderdStatus

R6 - Langzaam stromend riviertje op 

zand/klei
Type

Rijn-MiddenStroomgebied

Waterschap Vallei en EemWaterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Amersfoort, Ede, Leusden, Renswoude, 

Rhenen, Scherpenzeel, Utrechtse 

Heuvelrug, Veenendaal, Wageningen, 

Woudenberg

Karakterschets van het waterlichaam

Langzaam stromend en sterk kronkelend riviertje dat voornamelijk voorkomt op hoge zandgronden en uitlopers in het 

laagveengebied waar sprake is van enige hoogteverschillen. Op rustige plekken liggen er takken en boomstammen in 

en over de beek. De beek wordt gevoed door bovenstroomse gebieden maar ook met kwelwater vanuit diep 

grondwater.

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd"

KRW Art. 4.3a

De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen 

vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
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Gebruiksfunctie

xAanpassen kades stedelijk gebied

xHanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch 

gebied

xHanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk 

gebied

xHermeandering van beken in 

landbouwgebied

xVerwijderen stuwen in intensief agrarisch 

gebied

xVerwijderen van stuwen in bebouwd gebied

KRW Art. 4.3b

Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 

uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu:

- geen alternatieven beschikbaar

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL10-0002

Het aanpassen van kades in stedelijk gebied gaat meestal gepaard met verandering van het ruimtebeslag in 

bebouwd gebied. Het is hier veelal niet mogelijk om dit areaal aan de stedelijke omgeving te onttrekken omdat het 

doorgaans al in gebruik is voor hoogwaardige functies als wonen en werken die daardoor deels verloren zullen gaan. 

De kades hebben daarnaast een functie voor de scheepvaart die daarvan gebruikt maakt voor het aan- en afmeren, 

laden en lossen. Diverse soorten infrastructuur, zoals wegen, kabels en leidingen staan in directe verbinding met de 

kades en kunnen, zonder vergaande compenserende ingrepen, niet meer functioneren als de kades worden 

vervangen door natuurvriendelijke oevers. Daarnaast vertegenwoordigen de kades in stedelijk gebied vaak een 

cultuurhistorische waarde die bij aanpassing verloren kan gaan. Deze waarde is doorgaans niet te compenseren 

door andere maatregelen. Verplaatsen van de gebruiksfuncties is alleen mogelijk tegen zeer hoge kosten.

Aanpassen kades stedelijk gebied

De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. In 

gebieden met een landbouwfunctie betreft het bijvoorbeeld de teelt van gewassen die optimaal renderen bij een 

bepaalde grondwaterstand, maar ook aan de berijdbaarheid van percelen die nodig is voor een goede 

bedrijfsvoering. Een natuurlijke fluctuatie van het peil heeft tot gevolg dat de optimale waterhuishoudkundige situatie 

wordt verstoort en opbrengstderving aan de orde is. De ontstane opbrengstderving is meestal niet te mitigeren door 

bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van 

de gebruiksfunctie in dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch gebied

De waterhuishouding in het stedelijk gebied is gebaad bij een gereguleerd grondwaterpeil. Oppervlaktewaterpeilen 

hebben een rechtstreekse invloed op het grondwaterpeil. In lager gelegen gebieden met een stedelijke functie is een 

tijdelijk hoger grondwaterpeil ongewenst, omdat hierdoor wateroverlast zal ontstaan in bijvoorbeeld kelders en 

kruipruimten (ongezonde leefomgeving). Een te laag grondwaterpeil is eveneens ongewenst in het stedelijk gebied 

in verband met  de afname van stabiliteit van funderingen (door bijvoorbeeld paalrot) en kades. Verplaatsing van de 

stedelijke functie (wonen en werken) is doorgaans geen optie: Gezien het beperkt beschikbare areaal voor 

aanpassing van de gebruiksfunctie in dit in dit gebied alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Hanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk gebied

Het hermeanderen van beken heeft als doel meer variatie te creëren in het stromingspatroon en substraat van 

beken. Om dit te realiseren en eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding te compenseren, moet areaal 

worden vrijgemaakt ten behoeve van het verleggen van de beek en wellicht voor mogelijke inundaties die zullen 

plaatsvinden vanwege het gewijzigde profiel. Hierdoor gaat areaal voor de landbouw verloren, dat in het 

dichtbevolkte Nederland slechts beperkt en tegen relatief hoge kosten beschikbaar is. Bovendien worden inundaties 

vanwege de water- / slibkwaliteit op veel plaatsen uit milieuoverwegingen ongewenst geacht. Aanpassen van de 

gebruiksfuncties is slechts mogelijk als grondeigenaren tegen een acceptabele prijs schadeloos worden gesteld of 

functieverplaatsing mogelijk is. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de landbouwfunctie is 

dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Hermeandering beken in agrarisch gebied

De waterhuishouding in gebied met een agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. Een te laag 

grondwaterpeil is ongewenst in gebieden met een landbouwfunctie (verminderde opbrengsten). Het peil van het 

oppervlaktewater is sterk bepalend voor de grondwaterstand. Dit oppervlaktewaterpeil wordt gereguleerd door 

stuwen. Het verwijderen van deze stuwen heeft daarmee een verstoring van de grondwaterstand tot gevolg. 

Bovendien kan door het ontbreken van stuwen niet meer worden ingespeeld op situaties van langdurige droogte of 

hoge afvoeren. De grondwaterstand wordt in groot deel van het jaar lager en extreem lage grondwaterstanden 

houden langer aan. De ontstane opbrengstderving voor de landbouw is niet te mitigeren door bewezen 

aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Het enige alternatief is verplaatsing van functies. Gezien het beperkt 

beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Verwijderen stuwen in agrarisch gebied

Het hermeanderen van beken heeft als doel: meer variatie creëren in het stromingspatroon en substraat van beken. 

De ingreep gaat gepaard met een aanzienlijk ruimtebeslag. In bebouwd gebied is het veelal niet mogelijk dit areaal 

aan de stedelijke omgeving te onttrekken. Het areaal is doorgaans al in gebruik voor functies als wonen en werken. 

Door het ruimtebeslag van de hermeandering gaat areaal verloren voor functies met een hoge gebruikswaarde (met 

name wonen). Daarnaast heeft het beeksysteem in het stedelijk gebied  een cultuurhistorische waarde die bij 

hermeandering verloren kan gaan. Tot slot  zullen diverse soorten infrastructuur, zoals wegen, kabels, leidingen en 

riolering niet meer functioneren zonder vergaande compenserende ingrepen. Aanpassen van de gebruiksfunctie is 

alleen mogelijk tegen zeer hoge kosten.

Hermeandering beken in stedelijk gebied

Toelichting

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL10-0002

Literatuur
Gebruik is gemaakt van de standaard redenering volgens pag 34 en 35 van de "Keuzenota over KRW-doelen, 

maatregelen en kosten RIJN-MIDDEN", maart 2008.

Voor dit waterlichaam zijn de volgende elementen speciefiek van toepassing:

- Het verhang in het stroomgebied is gering. Derhalve zullen maatregelen wat betreft peilveranderingen door b.v. 

veranderingen van het dwarsprofiel of verwijderen van stuwen

van invloed zijn op vele ha landbouwgebied en leveren daarmee al heel snel significante schade op

- Onderhoud is noodzakelijk om een goede afvoer, ook tijdens piekafvoeren, te kunnen garanderen. Minder of 

ecologisch onderhoud betekent al gauw een grote toename van de kans op significante schade voor de landbouw en 

het stedelijke gebied..

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype R6 (Langzaam stromend riviertje op zand/klei)

Macrofauna (EKR) 0,45 G3

Overige waterflora (EKR) 0,6 G1

Vis (EKR) 0,35 G3

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,14 G1

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 4 G1

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 G1

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G1

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 G1

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 70-120 G1

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Gemeenteaanpakken riooloverstorten

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschapverminderen belasting RWZI

Provincieverminderen emissie nutriënten landbouw 88 stuks

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL10-0002

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

Toelichting en literatuurverwijzing

Een toelichting op de fasering is beschreven in de notitie: Opstelling MEP / GEP voor het Valleikanaal, par. 3.3 en 

3.4

In overleg tussen de provincies en waterschap is afgesproken dat voor projecten waarbij grondverwerving nodig is, 

een realisatiegraad van 60% voor 2015 wordt gehanteerd.

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

zinkOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL10-0003

  Basisgegevens

Naam Zijdewetering

NL10-0003Code

KunstmatigStatus

R5 - Langzaam stromende 

middenloop/benedenloop op zand
Type

Rijn-MiddenStroomgebied

Waterschap Vallei en EemWaterbeheergebied

Provincie Gelderland, Utrecht

Gemeente Ede, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, 

Veenendaal

Karakterschets van het waterlichaam

De Zijdewetering is een langzaam stromende gegraven en dus kunstmatige afwatering op zand. De wetering heeft een 

recht profiel en is nauwelijks beschaduwd. Het heeft in hoofdzaak een afvoerfunctie van stedelijk water en het effluent 

van rwzi Ede.  

De Zijdewetering is 4,8 km lang. Er liggen enkele stuwen in de wetering, die niet vispasseerbaar zijn. Door de lozing 

van effluent is het water permanent stromend. De hoogte van het maaiveld loopt van + 10m aan de westelijke rand van 

Ede tot + 7 m nabij de monding in het Valleikanaal. Het verhang is 0,39 m/km.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype R5 (Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand)

Macrofauna (EKR) 0,3 G3

Overige waterflora (EKR) 0,40 G3

Vis (EKR) 0,15 G3

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,14 G1

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 4 G1

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 G1

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G1

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 G1

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 70-120 G1

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL10-0003

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapverminderen belasting RWZI

Provincieverminderen emissie nutriënten landbouw 8 stuks

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

Toelichting en literatuurverwijzing

Een toelichting op de fasering is beschreven in de notitie: Opstelling MEP / GEP voor de Zijdewetering, par. 3.2 en 

3.3

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

zinkOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL10-0004

  Basisgegevens

Naam Lunterse Beek

NL10-0004Code

Sterk veranderdStatus

R5 - Langzaam stromende 

middenloop/benedenloop op zand
Type

Rijn-MiddenStroomgebied

Waterschap Vallei en EemWaterbeheergebied

Provincie Gelderland, Utrecht

Gemeente Ede, Renswoude, Scherpenzeel, 

Woudenberg

Karakterschets van het waterlichaam

Een langzaam stromende laaglandbeek, geheel gelegen in agrarisch gebied. Langs de middenloop van de beek liggen 

een aantal landgoederen. De oevers in het agrarisch gebied hebben een normprofiel, in de landgoederenzone komen 

meer natuurlijke oevers regelmatig voor. De bovenlopen van de beek worden gevormd door sloten in agrarisch gebied. 

De beek wordt gevoed door regenwater, de bovenlopen vallen in de zomer droog.  De beek is vrijwel nergens 

beschaduwd. De beek is gestuwd om leegloop in de zomer te voorkomen. 

Het waterlichaam is 9,8 km lang. Er is een redelijk verval aanwezig, de hoogte van het maaiveld loopt van + 15m nabij 

de haarvaten tot + 5m nabij de monding. Het verhang is 0,54 m/km.

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd"

KRW Art. 4.3a

De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen 

vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
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Gebruiksfunctie

xHermeandering beken in intensief agrarisch 

gebied

xVerhogen drainagebasis in agrarisch gebied

Verwijderen stuwen in intensief agrarisch 

gebied

KRW Art. 4.3b

Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 

uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu:

- onevenredig hoge kosten

Hermeandering beken in agrarisch gebied

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL10-0004

Het hermeanderen van beken heeft als doel meer variatie te creëren in het stromingspatroon en substraat van 

beken. Om dit te realiseren en eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding te compenseren, moet areaal 

worden vrijgemaakt ten behoeve van het verleggen van de beek en wellicht voor mogelijke inundaties die zullen 

plaatsvinden vanwege het gewijzigde profiel. Hierdoor gaat areaal voor de landbouw verloren, dat in het 

dichtbevolkte Nederland slechts beperkt en tegen relatief hoge kosten beschikbaar is. Bovendien worden inundaties 

vanwege de water- / slibkwaliteit op veel plaatsen uit milieuoverwegingen ongewenst geacht. Aanpassen van de 

gebruiksfuncties is slechts mogelijk als grondeigenaren tegen een acceptabele prijs schadeloos worden gesteld of 

functieverplaatsing mogelijk is. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de landbouwfunctie is 

dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. In 

gebieden met een landbouwfunctie betreft het bijvoorbeeld de teelt van gewassen die optimaal renderen bij een 

bepaalde grondwaterstand, maar ook aan de berijdbaarheid van percelen die nodig is voor een goede 

bedrijfsvoering. Het dempen van waterlopen of het verhogen van de drainagebasis heeft tot gevolg dat de optimale 

waterhuishoudkundige situatie wordt verstoord en opbrengstderving aan de orde is. Bovendien leiden de afgenomen 

mogelijkheden voor waterafvoer ertoe dat regenwater plaatselijk lang op het land blijft staan. De ontstane 

opbrengstderving is meestal niet te mitigeren door bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Gezien het 

beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge 

kosten.

Verhogen drainagebasis in agrarisch gebied

De waterhuishouding in gebied met een agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. Een te laag 

grondwaterpeil is ongewenst in gebieden met een landbouwfunctie (verminderde opbrengsten). Het peil van het 

oppervlaktewater is sterk bepalend voor de grondwaterstand. Dit oppervlaktewaterpeil wordt gereguleerd door 

stuwen. Het verwijderen van deze stuwen heeft daarmee een verstoring van de grondwaterstand tot gevolg. 

Bovendien kan door het ontbreken van stuwen niet meer worden ingespeeld op situaties van langdurige droogte of 

hoge afvoeren. De grondwaterstand wordt in groot deel van het jaar lager en extreem lage grondwaterstanden 

houden langer aan. De ontstane opbrengstderving voor de landbouw is niet te mitigeren door bewezen 

aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Het enige alternatief is verplaatsing van functies. Gezien het beperkt 

beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Verwijderen stuwen in agrarisch gebied

Toelichting
aanleg natuurlijker dwarsprofiel, breder en ondieper - areaalverlies - wateroverlast

Literatuur
Gebruik is gemaakt van de standaard redenering volgens pag 34 en 35 van de "Keuzenota over KRW-doelen, 

maatregelen en kosten RIJN-MIDDEN", maart 2008.

Voor dit waterlichaam zijn de volgende elementen speciefiek van toepassing:

- het gondgebruik in het overgrote deel van het stroomgebied is intensieve landbouw

- ook grenst er stedelijk gebied direct aan het waterlichaam.

- Het verhang in het stroomgebied is gering. Derhalve zullen maatregelen wat betreft peilveranderingen door b.v. 

veranderingen van het dwarsprofiel of verwijderen van stuwen

van invloed zijn op vele ha landbouwgebied en leveren daarmee al heel snel significante schade op

- Onderhoud is noodzakelijk om een goede afvoer, ook tijdens piekafvoeren, te kunnen garanderen. Minder of 

ecologisch onderhoud betekent al gauw een grote toename van de kans op significante schade voor de landbouw en 

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL10-0004

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype R5 (Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand)

Macrofauna (EKR) 0,4 G3

Overige waterflora (EKR) 0,4 G3

Vis (EKR) 0,35 G3

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,14 G1

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 4 G1

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 G1

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G1

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 G1

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 70-120 G1

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapaanpassen begroeiing langs water

Waterschapoverige emissiereducerende maatregelen

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapverbreden / hermeanderen / nvo; (snel) 

stromend water

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Provincieverminderen emissie nutriënten landbouw 59 stuks

Waterschapverminderen emissie nutriënten landbouw

Waterschapverwijderen stuw

Waterschapvispasseerbaar maken kunstwerk

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) 

stromend water

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL10-0004

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten via het grondwater uitspoelen. 

De hoge concentraties in het grondwater zijn onder andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in 

het verleden. Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft tot gevolg dat 

de bron voor beïnvloeding van het grondwater afneemt, maar de doorwerking van grond- naar oppervlaktewater is 

een traag proces. Om deze reden zal in 2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn.

- natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen

Een aanzienlijk deel van de inrichtingsmaatregelen wordt al in de eerste planperiode uitgevoerd. Uit onderzoek is 

gebleken dat het in veel gevallen een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast 

aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om 

deze redenen zijn de effecten van maatregelen in de eerste planperiode pas in de tweede planperiode volledig van 

kracht en worden in deze planperiode geen aanvullende maatregelen getroffen.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

Toelichting en literatuurverwijzing

Een toelichting op de fasering is beschreven in de notitie: Opstelling MEP / GEP voor de Luntersebeek, par. 3.3 en 

3.4

In overleg tussen de provincies en waterschap is afgesproken dat voor projecten waarbij grondverwerving nodig is, 

een realisatiegraad van 60% voor 2015 wordt gehanteerd.

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009

17



Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL10-0005

  Basisgegevens

Naam Heiligenbergerbeek

NL10-0005Code

Sterk veranderdStatus

R5 - Langzaam stromende 

middenloop/benedenloop op zand
Type

Rijn-MiddenStroomgebied

Waterschap Vallei en EemWaterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Amersfoort, Leusden, Woudenberg

Karakterschets van het waterlichaam

Het waterlichaam wordt gevormd door het beekgedeelte vanaf de samenkomst van de Oude Lunterse beek en de 

Woudenbergse Grift tot aan de monding van de singelgracht van Amersfoort in de Eem. Het stroomgebied van de 

Heiligenberger beek is  7.273 ha groot. Tevens watert een gebied van 4.100 ha, via grondwaterstroming, af via de 

Heiligenberger beek. Het grondgebruik bestaat uit bos (voornamelijk op de Utrechtse heuvelrug), landbouw op 60 % 

van het gebied met zichtbare afwatering en 30% is stedelijk gebied (de kernen Woudenberg, Maarsbergen, Maarn, 

Leusden, Overberg en een deel van Amersfoort). 

Er wordt in de Heiligenberger beek water ingelaten vanuit de Rijn ten behoeve van doorspoeling van de stadswateren 

van Amersfoort, het op peil houden van sloten in het landbouwgebied en het handhaven van stroming in de beek. In 

droge periodes bestaat het water in de Heiligenberger beek grotendeels uit het effluent van de rwzi’s Ede en 

Veenendaal.

Bij een afvoer groter dan 4 m3/s (een à enkele keren per jaar) wordt er ook water via de Vosheuvelbeek afgeleid; de 

Vosheuvelbeek heeft een veel grotere afvoercapaciteit dan de stadsgrachten waardoor overlast in Amersfoort wordt 

voorkomen. 

Het peil in de waterlopen wordt gehandhaafd door middel van een groot aantal stuwen; verscheidende waterlopen 

zouden anders in de zomerperiode kunnen droogvallen.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL10-0005

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd"

KRW Art. 4.3a

De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen 

vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
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Gebruiksfunctie

xHanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch 

gebied

xHanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk 

gebied

xHermeandering van beken in 

landbouwgebied

xVerwijderen stuwen in stedelijk gebied

KRW Art. 4.3b

Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 

uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu:

- onevenredig hoge kosten

De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. In 

gebieden met een landbouwfunctie betreft het bijvoorbeeld de teelt van gewassen die optimaal renderen bij een 

bepaalde grondwaterstand, maar ook aan de berijdbaarheid van percelen die nodig is voor een goede 

bedrijfsvoering. Een natuurlijke fluctuatie van het peil heeft tot gevolg dat de optimale waterhuishoudkundige situatie 

wordt verstoort en opbrengstderving aan de orde is. De ontstane opbrengstderving is meestal niet te mitigeren door 

bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van 

de gebruiksfunctie in dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch gebied

De waterhuishouding in het stedelijk gebied is gebaad bij een gereguleerd grondwaterpeil. Oppervlaktewaterpeilen 

hebben een rechtstreekse invloed op het grondwaterpeil. In lager gelegen gebieden met een stedelijke functie is een 

tijdelijk hoger grondwaterpeil ongewenst, omdat hierdoor wateroverlast zal ontstaan in bijvoorbeeld kelders en 

kruipruimten (ongezonde leefomgeving). Een te laag grondwaterpeil is eveneens ongewenst in het stedelijk gebied 

in verband met  de afname van stabiliteit van funderingen (door bijvoorbeeld paalrot) en kades. Verplaatsing van de 

stedelijke functie (wonen en werken) is doorgaans geen optie: Gezien het beperkt beschikbare areaal voor 

aanpassing van de gebruiksfunctie in dit in dit gebied alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Hanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk gebied

Het hermeanderen van beken heeft als doel meer variatie te creëren in het stromingspatroon en substraat van 

beken. Om dit te realiseren en eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding te compenseren, moet areaal 

worden vrijgemaakt ten behoeve van het verleggen van de beek en wellicht voor mogelijke inundaties die zullen 

plaatsvinden vanwege het gewijzigde profiel. Hierdoor gaat areaal voor de landbouw verloren, dat in het 

dichtbevolkte Nederland slechts beperkt en tegen relatief hoge kosten beschikbaar is. Bovendien worden inundaties 

vanwege de water- / slibkwaliteit op veel plaatsen uit milieuoverwegingen ongewenst geacht. Aanpassen van de 

gebruiksfuncties is slechts mogelijk als grondeigenaren tegen een acceptabele prijs schadeloos worden gesteld of 

functieverplaatsing mogelijk is. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de landbouwfunctie is 

dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Hermeandering beken in agrarisch gebied

Verwijderen stuwen in stedelijk gebied

Situatie op 15/09/2009
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De waterhuishouding in gebied met een stedelijke functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. Een te laag 

grondwaterpeil is ongewenst in gebieden met een stedelijke functie (afname stabiliteit funderingen door bijvoorbeeld 

paalrot, kades). Het peil van het oppervlaktewater is sterk bepalend voor de grondwaterstand. Dit 

oppervlaktewaterpeil wordt gereguleerd door stuwen. Het verwijderen van deze stuwen heeft daarmee een 

verstoring van de grondwaterstand tot gevolg. Bovendien kan door het ontbreken van stuwen niet meer worden 

ingespeeld op situaties van langdurige droogte of hoge afvoeren. De grondwaterstand wordt in groot deel van het 

jaar lager en extreem lage grondwaterstanden houden langer aan. Voor het herstel van de schade dienen 

aanzienlijke kosten te worden gemaakt. Het alternatief van aanpassing van de stedelijke functie kan alleen tegen 

onevenredig hoge kosten.

Toelichting

Literatuur
Gebruik is gemaakt van de standaard redenering volgens pag 34 en 35 van de "Keuzenota over KRW-doelen, 

maatregelen en kosten RIJN-MIDDEN", maart 2008.

Voor dit waterlichaam zijn de volgende elementen speciefiek van toepassing:

- het gondgebruik in het overgrote deel van het stroomgebied is intensieve landbouw

- ook grenst er stedelijk gebied direct aan het waterlichaam.

- Het verhang in het stroomgebied is gering. Derhalve zullen maatregelen wat betreft peilveranderingen door b.v. 

veranderingen van het dwarsprofiel of verwijderen van stuwen

van invloed zijn op vele ha landbouwgebied en leveren daarmee al heel snel significante schade op

- Onderhoud is noodzakelijk om een goede afvoer, ook tijdens piekafvoeren, te kunnen garanderen. Minder of 

ecologisch onderhoud betekent al gauw een grote toename van de kans op significante schade voor de landbouw en 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype R5 (Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand)

Macrofauna (EKR) 0,45 G3

Overige waterflora (EKR) 0,45 G3

Vis (EKR) 0,35 G3

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,14 G1

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 4 G1

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 G1

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G1

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 G1

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 70-120 G1

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Gemeenteverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Provincieverminderen emissie nutriënten landbouw 45 stuks

Waterschapverminderen emissie nutriënten landbouw

Situatie op 15/09/2009
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Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten via het grondwater uitspoelen. 

De hoge concentraties in het grondwater zijn onder andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in 

het verleden. Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft tot gevolg dat 

de bron voor beïnvloeding van het grondwater afneemt, maar de doorwerking van grond- naar oppervlaktewater is 

een traag proces. Om deze reden zal in 2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

Toelichting en literatuurverwijzing

Een toelichting op de fasering is beschreven in de notitie: Opstelling MEP / GEP voor de Luntersebeek, par. 3.3 en 

3.4

In overleg tussen de provincies en waterschap is afgesproken dat voor projecten waarbij grondverwerving nodig is, 

een realisatiegraad van 60% voor 2015 wordt gehanteerd.

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

zinkOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Modderbeek

NL10-0006Code

Sterk veranderdStatus

R4 - Permanente langzaam stromende 

bovenloop op zand
Type

Rijn-MiddenStroomgebied

Waterschap Vallei en EemWaterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Leusden

Karakterschets van het waterlichaam

Altijd langzaamstromende, smalle beek die met korte bochten door het landschap kronkelt. De oevers bestaan deels 

uit zandbanken, maar er is ook sprake van overhangende oevers. Omdat de beek wordt gevoed door de regen kan de 

beek 's zomers soms droogvallen.

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd"

KRW Art. 4.3a

De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen 

vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
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Gebruiksfunctie

xHermeandering beken in intensief agrarisch 

gebied

xVerhogen drainagebasis in agrarisch gebied

KRW Art. 4.3b

Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 

uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu:

- geen alternatieven beschikbaar
- onevenredig hoge kosten

Hermeandering beken in agrarisch gebied

Situatie op 15/09/2009
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Het hermeanderen van beken heeft als doel meer variatie te creëren in het stromingspatroon en substraat van 

beken. Om dit te realiseren en eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding te compenseren, moet areaal 

worden vrijgemaakt ten behoeve van het verleggen van de beek en wellicht voor mogelijke inundaties die zullen 

plaatsvinden vanwege het gewijzigde profiel. Hierdoor gaat areaal voor de landbouw verloren, dat in het 

dichtbevolkte Nederland slechts beperkt en tegen relatief hoge kosten beschikbaar is. Bovendien worden inundaties 

vanwege de water- / slibkwaliteit op veel plaatsen uit milieuoverwegingen ongewenst geacht. Aanpassen van de 

gebruiksfuncties is slechts mogelijk als grondeigenaren tegen een acceptabele prijs schadeloos worden gesteld of 

functieverplaatsing mogelijk is. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de landbouwfunctie is 

dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. In 

gebieden met een landbouwfunctie betreft het bijvoorbeeld de teelt van gewassen die optimaal renderen bij een 

bepaalde grondwaterstand, maar ook aan de berijdbaarheid van percelen die nodig is voor een goede 

bedrijfsvoering. Het dempen van waterlopen of het verhogen van de drainagebasis heeft tot gevolg dat de optimale 

waterhuishoudkundige situatie wordt verstoord en opbrengstderving aan de orde is. Bovendien leiden de afgenomen 

mogelijkheden voor waterafvoer ertoe dat regenwater plaatselijk lang op het land blijft staan. De ontstane 

opbrengstderving is meestal niet te mitigeren door bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Gezien het 

beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge 

kosten.

Verhogen drainagebasis in agrarisch gebied

Toelichting
aanleg natuurlijker dwarsprofiel, breder en ondieper - areaalverlies - wateroverlast

Literatuur
Gebruik is gemaakt van de standaard redenering volgens pag 34 en 35 van de "Keuzenota over KRW-doelen, 

maatregelen en kosten RIJN-MIDDEN", maart 2008.

Voor dit waterlichaam zijn de volgende elementen speciefiek van toepassing:

- het gondgebruik in het overgrote deel van het stroomgebied is intensieve landbouw

- Het verhang in het stroomgebied is gering. Derhalve zullen maatregelen wat betreft peilveranderingen door b.v. 

veranderingen van het dwarsprofiel of verwijderen van stuwen

van invloed zijn op vele ha landbouwgebied en leveren daarmee al heel snel significante schade op

- Onderhoud is noodzakelijk om een goede afvoer, ook tijdens piekafvoeren, te kunnen garanderen. Minder of 

ecologisch onderhoud betekent al gauw een grote toename van de kans op significante schade voor de landbouw en 

het stedelijke gebied..

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype R4 (Permanente langzaam stromende bovenloop op zand)

Macrofauna (EKR) 0,4 G3

Overige waterflora (EKR) 0,4 G3

Vis (EKR) 0,4 G3

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,12 G1

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 4 G1

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 40 G1

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G3

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 4,5-8,0 G1

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 50-100 G1

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapaanpassen begroeiing langs water

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapverbreden / hermeanderen / nvo; (snel) 

stromend water

Provincieverminderen emissie nutriënten landbouw 14 stuks

Waterschapverminderen emissie nutriënten landbouw

Waterschapverwijderen stuw

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) 

stromend water

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten via het grondwater uitspoelen. 

De hoge concentraties in het grondwater zijn onder andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in 

het verleden. Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft tot gevolg dat 

de bron voor beïnvloeding van het grondwater afneemt, maar de doorwerking van grond- naar oppervlaktewater is 

een traag proces. Om deze reden zal in 2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn.

- natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen

Een aanzienlijk deel van de inrichtingsmaatregelen wordt al in de eerste planperiode uitgevoerd. Uit onderzoek is 

gebleken dat het in veel gevallen een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast 

aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om 

deze redenen zijn de effecten van maatregelen in de eerste planperiode pas in de tweede planperiode volledig van 

kracht en worden in deze planperiode geen aanvullende maatregelen getroffen.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

Toelichting en literatuurverwijzing

In overleg tussen de provincies en waterschap is afgesproken dat voor projecten waarbij grondverwerving nodig is, 

een realisatiegraad van 60% voor 2015 wordt gehanteerd.

Situatie op 15/09/2009
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Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

zinkOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Middenloop Barneveldse Beek

NL10-0009Code

Sterk veranderdStatus

R5 - Langzaam stromende 

middenloop/benedenloop op zand
Type

Rijn-MiddenStroomgebied

Waterschap Vallei en EemWaterbeheergebied

Provincie Gelderland, Utrecht

Gemeente Barneveld, Ede, Leusden

Karakterschets van het waterlichaam

Een langzaam stromende, meanderende beek met zowel rechte als meanderende delen. De bovenlopen van de beek 

worden gevormd door sloten in agrarisch gebied. De beek wordt gevoed door regenwater, de bovenlopen vallen in de 

zomer droog.  In het agrarische gebied is de beek licht beschaduwd, daar waar de beek langs landgoederen loopt zijn 

de oevers bosrijk. De beek is 13,6 km lang. 

In de middenloop van de beek zit een redelijk verval. De hoogte van het maaiveld loopt van + 14 meter bij de Valkse 

beek tot 5m bij de benedenloop. Het verhang is 0,74 m/km.

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd"

KRW Art. 4.3a

De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen 

vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
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Gebruiksfunctie

xHermeandering beken in intensief agrarisch 

gebied

xVerhogen drainagebasis in agrarisch gebied

Verwijderen stuwen in intensief agrarisch 

gebied

KRW Art. 4.3b

Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 

uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu:

- onevenredig hoge kosten

Hermeandering beken in agrarisch gebied

Situatie op 15/09/2009
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Het hermeanderen van beken heeft als doel meer variatie te creëren in het stromingspatroon en substraat van 

beken. Om dit te realiseren en eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding te compenseren, moet areaal 

worden vrijgemaakt ten behoeve van het verleggen van de beek en wellicht voor mogelijke inundaties die zullen 

plaatsvinden vanwege het gewijzigde profiel. Hierdoor gaat areaal voor de landbouw verloren, dat in het 

dichtbevolkte Nederland slechts beperkt en tegen relatief hoge kosten beschikbaar is. Bovendien worden inundaties 

vanwege de water- / slibkwaliteit op veel plaatsen uit milieuoverwegingen ongewenst geacht. Aanpassen van de 

gebruiksfuncties is slechts mogelijk als grondeigenaren tegen een acceptabele prijs schadeloos worden gesteld of 

functieverplaatsing mogelijk is. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de landbouwfunctie is 

dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. In 

gebieden met een landbouwfunctie betreft het bijvoorbeeld de teelt van gewassen die optimaal renderen bij een 

bepaalde grondwaterstand, maar ook aan de berijdbaarheid van percelen die nodig is voor een goede 

bedrijfsvoering. Het dempen van waterlopen of het verhogen van de drainagebasis heeft tot gevolg dat de optimale 

waterhuishoudkundige situatie wordt verstoord en opbrengstderving aan de orde is. Bovendien leiden de afgenomen 

mogelijkheden voor waterafvoer ertoe dat regenwater plaatselijk lang op het land blijft staan. De ontstane 

opbrengstderving is meestal niet te mitigeren door bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Gezien het 

beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge 

kosten.

Verhogen drainagebasis in agrarisch gebied

De waterhuishouding in gebied met een agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. Een te laag 

grondwaterpeil is ongewenst in gebieden met een landbouwfunctie (verminderde opbrengsten). Het peil van het 

oppervlaktewater is sterk bepalend voor de grondwaterstand. Dit oppervlaktewaterpeil wordt gereguleerd door 

stuwen. Het verwijderen van deze stuwen heeft daarmee een verstoring van de grondwaterstand tot gevolg. 

Bovendien kan door het ontbreken van stuwen niet meer worden ingespeeld op situaties van langdurige droogte of 

hoge afvoeren. De grondwaterstand wordt in groot deel van het jaar lager en extreem lage grondwaterstanden 

houden langer aan. De ontstane opbrengstderving voor de landbouw is niet te mitigeren door bewezen 

aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Het enige alternatief is verplaatsing van functies. Gezien het beperkt 

beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Verwijderen stuwen in agrarisch gebied

Toelichting
aanleg natuurlijker dwarsprofiel, breder en ondieper - areaalverlies - wateroverlast

Literatuur
Gebruik is gemaakt van de standaard redenering volgens pag 34 en 35 van de "Keuzenota over KRW-doelen, 

maatregelen en kosten RIJN-MIDDEN", maart 2008.

Voor dit waterlichaam zijn de volgende elementen speciefiek van toepassing:

- het gondgebruik in het overgrote deel van het stroomgebied is intensieve landbouw

- Het verhang in het stroomgebied is gering. Derhalve zullen maatregelen wat betreft peilveranderingen door b.v. 

veranderingen van het dwarsprofiel of verwijderen van stuwen

van invloed zijn op vele ha landbouwgebied en leveren daarmee al heel snel significante schade op

- Onderhoud is noodzakelijk om een goede afvoer, ook tijdens piekafvoeren, te kunnen garanderen. Minder of 

ecologisch onderhoud betekent al gauw een grote toename van de kans op significante schade voor de landbouw en 

het stedelijke gebied..

Situatie op 15/09/2009
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Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype R5 (Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand)

Macrofauna (EKR) 0,45 G3

Overige waterflora (EKR) 0,4 G3

Vis (EKR) 0,25 G3

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,14 G1

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 4 G1

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 G1

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G1

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 G1

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 70-120 G1

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapverbreden / hermeanderen / nvo; (snel) 

stromend water

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Provincieverminderen emissie nutriënten landbouw 6 stuks

Waterschapverminderen emissie nutriënten landbouw

Waterschapverwijderen stuw

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) 

stromend water

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

Situatie op 15/09/2009
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De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten via het grondwater uitspoelen. 

De hoge concentraties in het grondwater zijn onder andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in 

het verleden. Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft tot gevolg dat 

de bron voor beïnvloeding van het grondwater afneemt, maar de doorwerking van grond- naar oppervlaktewater is 

een traag proces. Om deze reden zal in 2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn.

- natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen

Een aanzienlijk deel van de inrichtingsmaatregelen wordt al in de eerste planperiode uitgevoerd. Uit onderzoek is 

gebleken dat het in veel gevallen een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast 

aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om 

deze redenen zijn de effecten van maatregelen in de eerste planperiode pas in de tweede planperiode volledig van 

kracht en worden in deze planperiode geen aanvullende maatregelen getroffen.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

Toelichting en literatuurverwijzing

Een toelichting op de fasering is beschreven in de notitie: Opstelling MEP / GEP voor de middenloop van de 

Barneveldse beek, par. 3.3 en 3.4

In overleg tussen de provincies en waterschap is afgesproken dat voor projecten waarbij grondverwerving nodig is, 

een realisatiegraad van 60% voor 2015 wordt gehanteerd.

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Benedenloop Barneveldse Beek

NL10-0010Code

Sterk veranderdStatus

R6 - Langzaam stromend riviertje op 

zand/klei
Type

Rijn-MiddenStroomgebied

Waterschap Vallei en EemWaterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Amersfoort, Leusden

Karakterschets van het waterlichaam

Langzaam stromend en sterk kronkelend riviertje dat voornamelijk voorkomt op hoge zandgronden en uitlopers in het 

laagveengebied waar sprake is van enige hoogteverschillen. Op rustige plekken liggen er takken en boomstammen in 

en over de beek. De beek wordt gevoed door bovenstroomse gebieden maar ook met kwelwater vanuit diep 

grondwater.

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd"

KRW Art. 4.3a

De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen 

vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
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Gebruiksfunctie

xHermeandering beken in agrarisch gebied

xVerwijderen stuwen in intensief agrarisch 

gebied

KRW Art. 4.3b

Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 

uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu:

- onevenredig hoge kosten

Hermeandering beken in agrarisch gebied

Situatie op 15/09/2009
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Het hermeanderen van beken heeft als doel meer variatie te creëren in het stromingspatroon en substraat van 

beken. Om dit te realiseren en eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding te compenseren, moet areaal 

worden vrijgemaakt ten behoeve van het verleggen van de beek en wellicht voor mogelijke inundaties die zullen 

plaatsvinden vanwege het gewijzigde profiel. Hierdoor gaat areaal voor de landbouw verloren, dat in het 

dichtbevolkte Nederland slechts beperkt en tegen relatief hoge kosten beschikbaar is. Bovendien worden inundaties 

vanwege de water- / slibkwaliteit op veel plaatsen uit milieuoverwegingen ongewenst geacht. Aanpassen van de 

gebruiksfuncties is slechts mogelijk als grondeigenaren tegen een acceptabele prijs schadeloos worden gesteld of 

functieverplaatsing mogelijk is. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de landbouwfunctie is 

dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

De waterhuishouding in gebied met een agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. Een te laag 

grondwaterpeil is ongewenst in gebieden met een landbouwfunctie (verminderde opbrengsten). Het peil van het 

oppervlaktewater is sterk bepalend voor de grondwaterstand. Dit oppervlaktewaterpeil wordt gereguleerd door 

stuwen. Het verwijderen van deze stuwen heeft daarmee een verstoring van de grondwaterstand tot gevolg. 

Bovendien kan door het ontbreken van stuwen niet meer worden ingespeeld op situaties van langdurige droogte of 

hoge afvoeren. De grondwaterstand wordt in groot deel van het jaar lager en extreem lage grondwaterstanden 

houden langer aan. De ontstane opbrengstderving voor de landbouw is niet te mitigeren door bewezen 

aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Het enige alternatief is verplaatsing van functies. Gezien het beperkt 

beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Verwijderen stuwen in agrarisch gebied

Toelichting

Literatuur
Gebruik is gemaakt van de standaard redenering volgens pag 34 en 35 van de "Keuzenota over KRW-doelen, 

maatregelen en kosten RIJN-MIDDEN", maart 2008.

Voor dit waterlichaam zijn de volgende elementen speciefiek van toepassing:

- het gondgebruik in het overgrote deel van het stroomgebied is intensieve landbouw

- Het verhang in het stroomgebied is gering. Derhalve zullen maatregelen wat betreft peilveranderingen door b.v. 

veranderingen van het dwarsprofiel of verwijderen van stuwen

van invloed zijn op vele ha landbouwgebied en leveren daarmee al heel snel significante schade op

- Onderhoud is noodzakelijk om een goede afvoer, ook tijdens piekafvoeren, te kunnen garanderen. Minder of 

ecologisch onderhoud betekent al gauw een grote toename van de kans op significante schade voor de landbouw en 

het stedelijke gebied..

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype R6 (Langzaam stromend riviertje op zand/klei)

Macrofauna (EKR) 0,50 G3

Overige waterflora (EKR) 0,45 G3

Vis (EKR) 0,45 G3

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,14 G1

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 4 G1

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 G1

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G1

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 G1

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 70-120 G1

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapaanpassen begroeiing langs water

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Provincieverminderen emissie nutriënten landbouw 3 stuks

Waterschapverminderen emissie nutriënten landbouw

Waterschapvispasseerbaar maken kunstwerk

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten via het grondwater uitspoelen. 

De hoge concentraties in het grondwater zijn onder andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in 

het verleden. Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft tot gevolg dat 

de bron voor beïnvloeding van het grondwater afneemt, maar de doorwerking van grond- naar oppervlaktewater is 

een traag proces. Om deze reden zal in 2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn.

- natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen

Een aanzienlijk deel van de inrichtingsmaatregelen wordt al in de eerste planperiode uitgevoerd. Uit onderzoek is 

gebleken dat het in veel gevallen een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast 

aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om 

deze redenen zijn de effecten van maatregelen in de eerste planperiode pas in de tweede planperiode volledig van 

kracht en worden in deze planperiode geen aanvullende maatregelen getroffen.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

Toelichting en literatuurverwijzing

Een toelichting op de fasering is beschreven in de notitie: Opstelling MEP / GEP voor de benedenloop van de 

Barneveldsebeek, par. 3.3 en 3.4

In overleg tussen de provincies en waterschap is afgesproken dat voor projecten waarbij grondverwerving nodig is, 

een realisatiegraad van 60% voor 2015 wordt gehanteerd.

Situatie op 15/09/2009
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Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Esvelderbeek

NL10-0011Code

Sterk veranderdStatus

R5 - Langzaam stromende 

middenloop/benedenloop op zand
Type

Rijn-MiddenStroomgebied

Waterschap Vallei en EemWaterbeheergebied

Provincie Gelderland, Utrecht

Gemeente Amersfoort, Barneveld

Karakterschets van het waterlichaam

Een langzaam stromende laaglandbeek, geheel gelegen in agrarisch gebied. De bovenlopen van de beek worden 

gevormd door sloten in agrarisch gebied. De beek wordt gevoed door regenwater, de bovenlopen vallen in de zomer 

droog.  Enkele trajecten hebben ondanks de ligging in agrarisch gebied een meer natuurlijk profiel. De beek is licht 

beschaduwd. De beek is gestuwd om leegloop in de zomer te voorkomen. 

De Esvelderbeek is 12,5 km lang. Er is een relatief groot verval aanwezig, de hoogte van het maaiveld loopt van + 15m 

nabij de haarvaten tot + 5m nabij de monding. Het verhang is 0,81 m/km.

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd"

KRW Art. 4.3a

De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen 

vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
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Gebruiksfunctie

xHermeandering beken in intensief agrarisch 

gebied

xVerwijderen stuwen in intensief agrarisch 

gebied

KRW Art. 4.3b

Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 

uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu:

- geen alternatieven beschikbaar
- onevenredig hoge kosten

Hermeandering beken in agrarisch gebied

Situatie op 15/09/2009
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Het hermeanderen van beken heeft als doel meer variatie te creëren in het stromingspatroon en substraat van 

beken. Om dit te realiseren en eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding te compenseren, moet areaal 

worden vrijgemaakt ten behoeve van het verleggen van de beek en wellicht voor mogelijke inundaties die zullen 

plaatsvinden vanwege het gewijzigde profiel. Hierdoor gaat areaal voor de landbouw verloren, dat in het 

dichtbevolkte Nederland slechts beperkt en tegen relatief hoge kosten beschikbaar is. Bovendien worden inundaties 

vanwege de water- / slibkwaliteit op veel plaatsen uit milieuoverwegingen ongewenst geacht. Aanpassen van de 

gebruiksfuncties is slechts mogelijk als grondeigenaren tegen een acceptabele prijs schadeloos worden gesteld of 

functieverplaatsing mogelijk is. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de landbouwfunctie is 

dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

De waterhuishouding in gebied met een agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. Een te laag 

grondwaterpeil is ongewenst in gebieden met een landbouwfunctie (verminderde opbrengsten). Het peil van het 

oppervlaktewater is sterk bepalend voor de grondwaterstand. Dit oppervlaktewaterpeil wordt gereguleerd door 

stuwen. Het verwijderen van deze stuwen heeft daarmee een verstoring van de grondwaterstand tot gevolg. 

Bovendien kan door het ontbreken van stuwen niet meer worden ingespeeld op situaties van langdurige droogte of 

hoge afvoeren. De grondwaterstand wordt in groot deel van het jaar lager en extreem lage grondwaterstanden 

houden langer aan. De ontstane opbrengstderving voor de landbouw is niet te mitigeren door bewezen 

aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Het enige alternatief is verplaatsing van functies. Gezien het beperkt 

beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Verwijderen stuwen in agrarisch gebied

Toelichting

Literatuur
Gebruik is gemaakt van de standaard redenering volgens pag 34 en 35 van de "Keuzenota over KRW-doelen, 

maatregelen en kosten RIJN-MIDDEN", maart 2008.

Voor dit waterlichaam zijn de volgende elementen speciefiek van toepassing:

- Het verhang in het stroomgebied is gering. Derhalve zullen maatregelen wat betreft peilveranderingen door b.v. 

veranderingen van het dwarsprofiel of verwijderen van stuwen

van invloed zijn op vele ha landbouwgebied en leveren daarmee al heel snel significante schade op

- Onderhoud is noodzakelijk om een goede afvoer, ook tijdens piekafvoeren, te kunnen garanderen. Minder of 

ecologisch onderhoud betekent een grote toename van de kans op significante schade voor de landbouw en het 

stedelijke gebied.

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype R5 (Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand)

Macrofauna (EKR) 0,45 G3

Overige waterflora (EKR) 0,4 G3

Vis (EKR) 0,35 G3

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,14 G1

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 4 G1

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 G1

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G1

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 G1

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 70-120 G1

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Onbekendverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Provincieverminderen emissie nutriënten landbouw 42 stuks

Waterschapverminderen emissie nutriënten landbouw

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten via het grondwater uitspoelen. 

De hoge concentraties in het grondwater zijn onder andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in 

het verleden. Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft tot gevolg dat 

de bron voor beïnvloeding van het grondwater afneemt, maar de doorwerking van grond- naar oppervlaktewater is 

een traag proces. Om deze reden zal in 2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

Toelichting en literatuurverwijzing

Een toelichting op de fasering is beschreven in de notitie: Opstelling MEP / GEP voor de Esvelderbeek, par. 3.3 en 

3.4

In overleg tussen de provincies en waterschap is afgesproken dat voor projecten waarbij grondverwerving nodig is, 

een realisatiegraad van 60% voor 2015 wordt gehanteerd.

Situatie op 15/09/2009
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Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

zinkOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Moorsterbeek

NL10-0012Code

Sterk veranderdStatus

R4 - Permanente langzaam stromende 

bovenloop op zand
Type

Rijn-MiddenStroomgebied

Waterschap Vallei en EemWaterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Leusden, Woudenberg

Karakterschets van het waterlichaam

Het stroomgebied van de Moorsterbeek is 1.599 ha groot. Het grondgebruik is overwegend agrarisch (85 %), 10 % 

bestaat uit bos, wegen en bermen en houtwallen en 5 % is bebouwd gebied. De beek is in totaal ca 13 km lang, 

waarvan 3 km is begrensd als KRW-waterlichaam is. Het gebied waar de Moorsterbeek ontspringt ligt op ca. 10 m + 

NAP, de bodemhoogte van de beek bij de monding is 0,6 m + NAP. Het verhang in het waterlichaam bedraagt 0,57 

m/km. Er zijn 4 stuwen aanwezig, waarvan 2 in het waterlichaam; deze laatste 2 stuwen zijn vispasseerbaar (via de 

oude loop). 

De bovenlopen van de beek, die buiten het waterlichaam liggen, vallen in de zomer langdurig droog. De beek zelf valt 

nauwelijks droog, ondanks dat er geen sprake is van kwel. Er is een goede groei van vegetatie, waardoor t.b.v. de 

benodigde afvoercapaciteit regelmatig onderhoud noodzakelijk is.

De Moorsterbeek begint als een verzameling van sloten en greppels in het gebied ten zuiden van Barneveld, een 

intensief gebruikt agrarisch gebied. De concentraties aan stikstof en fosfaat kunnen hoog zijn, met name in het eerste 

uittredende grondwater, na de grondwaterstijging in de herfst. De middenloop van de beek ligt in een gebied met 

afwisselend agrarische gronden en stroken bos, inclusief enkele landgoederen en tevens onderdeel van de EHS. De 

laatste km van de beek stroomt door een laag gelegen weidegebied. In dit beektraject is weinig verhang, staat in open 

verbinding met het Valleikanaal, is relatief breed en diep en wordt met de maaiboot onderhouden.

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd"

KRW Art. 4.3a

De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen 

vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
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Gebruiksfunctie

xHermeandering beken in intensief agrarisch 

gebied

xVerhogen drainagebasis in agrarisch gebied

Situatie op 15/09/2009
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KRW Art. 4.3b

Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 

uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu:

- geen alternatieven beschikbaar
- onevenredig hoge kosten

Het hermeanderen van beken heeft als doel meer variatie te creëren in het stromingspatroon en substraat van 

beken. Om dit te realiseren en eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding te compenseren, moet areaal 

worden vrijgemaakt ten behoeve van het verleggen van de beek en wellicht voor mogelijke inundaties die zullen 

plaatsvinden vanwege het gewijzigde profiel. Hierdoor gaat areaal voor de landbouw verloren, dat in het 

dichtbevolkte Nederland slechts beperkt en tegen relatief hoge kosten beschikbaar is. Bovendien worden inundaties 

vanwege de water- / slibkwaliteit op veel plaatsen uit milieuoverwegingen ongewenst geacht. Aanpassen van de 

gebruiksfuncties is slechts mogelijk als grondeigenaren tegen een acceptabele prijs schadeloos worden gesteld of 

functieverplaatsing mogelijk is. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de landbouwfunctie is 

dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Hermeandering beken in agrarisch gebied

De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. In 

gebieden met een landbouwfunctie betreft het bijvoorbeeld de teelt van gewassen die optimaal renderen bij een 

bepaalde grondwaterstand, maar ook aan de berijdbaarheid van percelen die nodig is voor een goede 

bedrijfsvoering. Het dempen van waterlopen of het verhogen van de drainagebasis heeft tot gevolg dat de optimale 

waterhuishoudkundige situatie wordt verstoord en opbrengstderving aan de orde is. Bovendien leiden de afgenomen 

mogelijkheden voor waterafvoer ertoe dat regenwater plaatselijk lang op het land blijft staan. De ontstane 

opbrengstderving is meestal niet te mitigeren door bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Gezien het 

beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge 

kosten.

Verhogen drainagebasis in agrarisch gebied

Toelichting

Literatuur
Gebruik is gemaakt van de standaard redenering volgens pag 34 en 35 van de "Keuzenota over KRW-doelen, 

maatregelen en kosten RIJN-MIDDEN", maart 2008.

Voor dit waterlichaam zijn de volgende elementen speciefiek van toepassing:

- het gondgebruik in het overgrote deel van het stroomgebied is intensieve landbouw

- Het verhang in het stroomgebied is gering. Derhalve zullen maatregelen wat betreft peilveranderingen door b.v. 

veranderingen van het dwarsprofiel of verwijderen van stuwen

van invloed zijn op vele ha landbouwgebied en leveren daarmee al heel snel significante schade op

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype R4 (Permanente langzaam stromende bovenloop op zand)

Macrofauna (EKR) 0,4 G3

Overige waterflora (EKR) 0,4 G3

Vis (EKR) 0,35 G3

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,12 G1

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 4 G1

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 40 G1

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 18 G1

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 4,5-8,0 G1

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 50-100 G1

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Provincieverminderen emissie nutriënten landbouw 24 stuks

Waterschapverminderen emissie nutriënten landbouw

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

overige emissiereducerende maatregelen Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten via het grondwater uitspoelen. 

De hoge concentraties in het grondwater zijn onder andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in 

het verleden. Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft tot gevolg dat 

de bron voor beïnvloeding van het grondwater afneemt, maar de doorwerking van grond- naar oppervlaktewater is 

een traag proces. Om deze reden zal in 2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

Toelichting en literatuurverwijzing

Een toelichting op de fasering is beschreven in de notitie: Opstelling MEP / GEP voor de Moorsterbeek, par. 3.3 en 

3.4

In overleg tussen de provincies en waterschap is afgesproken dat voor projecten waarbij grondverwerving nodig is, 

een realisatiegraad van 60% voor 2015 wordt gehanteerd.

Situatie op 15/09/2009
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Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

zinkOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Hoevelakense Beek

NL10-0013Code

Sterk veranderdStatus

R5 - Langzaam stromende 

middenloop/benedenloop op zand
Type

Rijn-MiddenStroomgebied

Waterschap Vallei en EemWaterbeheergebied

Provincie Gelderland, Utrecht

Gemeente Amersfoort, Barneveld, Nijkerk

Karakterschets van het waterlichaam

Een langzaam stromende, niet meanderende laaglandbeek, vrijwel geheel gelegen in agrarisch gebied. De bovenlopen 

van de beek worden gevormd door sloten in agrarisch gebied. De beek wordt gevoed door regenwater, de bovenlopen 

vallen in de zomer droog.  Enkele trajecten hebben ondanks de ligging in agrarisch gebied een meer natuurlijk profiel. 

De beek is licht beschaduwd. De beek is gestuwd om leegloop in de zomer te voorkomen. 

Het waterlichaam ‘Hoevelakense beek’ heeft een lengte van 4,8 km. In het stroomgebied van de Hoevelakensese beek 

zit een redelijk verval. De hoogte van het maaiveld loopt van + 16m nabij de haarvaten tot + 2m nabij de monding. Het 

verhang is 0,39 m/km.

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd"

KRW Art. 4.3a

De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen 

vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
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Gebruiksfunctie

xHermeandering beken in intensief agrarisch 

gebied

xHermeandering beken in stedelijk gebied

xVerwijderen stuwen in intensief agrarisch 

gebied

KRW Art. 4.3b

Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 

uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu:

- geen alternatieven beschikbaar
- onevenredig hoge kosten

Situatie op 15/09/2009
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Het hermeanderen van beken heeft als doel meer variatie te creëren in het stromingspatroon en substraat van 

beken. Om dit te realiseren en eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding te compenseren, moet areaal 

worden vrijgemaakt ten behoeve van het verleggen van de beek en wellicht voor mogelijke inundaties die zullen 

plaatsvinden vanwege het gewijzigde profiel. Hierdoor gaat areaal voor de landbouw verloren, dat in het 

dichtbevolkte Nederland slechts beperkt en tegen relatief hoge kosten beschikbaar is. Bovendien worden inundaties 

vanwege de water- / slibkwaliteit op veel plaatsen uit milieuoverwegingen ongewenst geacht. Aanpassen van de 

gebruiksfuncties is slechts mogelijk als grondeigenaren tegen een acceptabele prijs schadeloos worden gesteld of 

functieverplaatsing mogelijk is. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de landbouwfunctie is 

dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Hermeandering beken in agrarisch gebied

Het hermeanderen van beken heeft als doel: meer variatie creëren in het stromingspatroon en substraat van beken. 

De ingreep gaat gepaard met een aanzienlijk ruimtebeslag. In bebouwd gebied is het veelal niet mogelijk dit areaal 

aan de stedelijke omgeving te onttrekken. Het areaal is doorgaans al in gebruik voor functies als wonen en werken. 

Door het ruimtebeslag van de hermeandering gaat areaal verloren voor functies met een hoge gebruikswaarde (met 

name wonen). Daarnaast heeft het beeksysteem in het stedelijk gebied  een cultuurhistorische waarde die bij 

hermeandering verloren kan gaan. Tot slot  zullen diverse soorten infrastructuur, zoals wegen, kabels, leidingen en 

riolering niet meer functioneren zonder vergaande compenserende ingrepen. Aanpassen van de gebruiksfunctie is 

alleen mogelijk tegen zeer hoge kosten.

Hermeandering beken in stedelijk gebied

De waterhuishouding in gebied met een agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. Een te laag 

grondwaterpeil is ongewenst in gebieden met een landbouwfunctie (verminderde opbrengsten). Het peil van het 

oppervlaktewater is sterk bepalend voor de grondwaterstand. Dit oppervlaktewaterpeil wordt gereguleerd door 

stuwen. Het verwijderen van deze stuwen heeft daarmee een verstoring van de grondwaterstand tot gevolg. 

Bovendien kan door het ontbreken van stuwen niet meer worden ingespeeld op situaties van langdurige droogte of 

hoge afvoeren. De grondwaterstand wordt in groot deel van het jaar lager en extreem lage grondwaterstanden 

houden langer aan. De ontstane opbrengstderving voor de landbouw is niet te mitigeren door bewezen 

aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Het enige alternatief is verplaatsing van functies. Gezien het beperkt 

beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Verwijderen stuwen in agrarisch gebied

Toelichting

Literatuur
Gebruik is gemaakt van de standaard redenering volgens pag 34 en 35 van de "Keuzenota over KRW-doelen, 

maatregelen en kosten RIJN-MIDDEN", maart 2008.

Voor dit waterlichaam zijn de volgende elementen speciefiek van toepassing:

- het gondgebruik in het overgrote deel van het stroomgebied is intensieve landbouw

- Het verhang in het stroomgebied is gering. Derhalve zullen maatregelen wat betreft peilveranderingen door b.v. 

veranderingen van het dwarsprofiel of verwijderen van stuwen

van invloed zijn op vele ha landbouwgebied en leveren daarmee al heel snel significante schade op

- Onderhoud is noodzakelijk om een goede afvoer, ook tijdens piekafvoeren, te kunnen garanderen. Minder of 

ecologisch onderhoud betekent een grote toename van de kans op significante schade voor de landbouw en het 

stedelijke gebied.

Situatie op 15/09/2009
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Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype R5 (Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand)

Macrofauna (EKR) 0,35 G3

Overige waterflora (EKR) 0,5 G3

Vis (EKR) 0,3 G3

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,14 G1

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 4 G1

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 G1

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G1

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 G1

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 70-120 G1

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Provincieverminderen emissie nutriënten landbouw 24 stuks

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten via het grondwater uitspoelen. 

De hoge concentraties in het grondwater zijn onder andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in 

het verleden. Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft tot gevolg dat 

de bron voor beïnvloeding van het grondwater afneemt, maar de doorwerking van grond- naar oppervlaktewater is 

een traag proces. Om deze reden zal in 2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn.

Toelichting en literatuurverwijzing

Een toelichting op de fasering is beschreven in de notitie: Opstelling MEP / GEP voor de Hoevelakense Beek, par. 

3.3 en 3.4

Situatie op 15/09/2009
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Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

zinkOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Eem

NL10-0014Code

Sterk veranderdStatus

R7 - Langzaam stromende 

rivier/nevengeul op zand/klei
Type

Rijn-MiddenStroomgebied

Waterschap Vallei en EemWaterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Amersfoort, Baarn, Bunschoten, 

Eemnes, Soest

Karakterschets van het waterlichaam

Een langzaamstromende grote rivier met hoofd- en nevengeulen. De rivierbodem kent een vaste ondergrond, zand, 

zand met slib of organisch afval of bestaat uit dik slib zonder macrofauna. In snelstromende delen is eventueel sprake 

van grind.

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd"

KRW Art. 4.3a

De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen 

vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
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Gebruiksfunctie

xBeperken van scheepvaart in grote kanalen

xPeilwijziging kanalen met 

beroepsscheepvaart

x xVerwijderen waterkeringen

KRW Art. 4.3b

Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 

uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu:

- geen alternatieven beschikbaar

Beperken van scheepvaart in grote kanalen

Situatie op 15/09/2009
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De beroepsscheepvaart heeft een belangrijke economische functie in Nederland, niet alleen als sector op zichzelf, 

maar ook omdat veel bedrijfstakken afhankelijk zijn van aanvoer / afvoer van grondstoffen of producten per schip. 

Slechts een beperkt aantal wateren is toegerust op deze scheepvaartfunctie. Verminderen van de scheepvaart 

betekent dat het transport, gezien het economisch belang, op andere manieren plaats zal moeten vinden en dat 

sprake zal zijn van inkomstenderving voor de sector zelf. De alternatieven (meestal vervoer per weg) hebben in 

verhouding tot de scheepvaart een negatievere invloed op het milieu en leiden tot meer energieverbruik. Daarom 

wordt het beperken van scheepvaart vanwege deze effecten als schadelijk voor het milieu beschouwd.

De waterhuishouding in waterlopen met een scheepvaartfunctie vraagt om een sterk gereguleerd peil. Zowel een te 

laag peil (i.v.m. minimale diepte voor bevaarbaarheid) als een te hoog peil (i.v.m. voldoende hoogte voor 

passeerbaarheid kruisende infrastructuur) leiden ertoe dat de scheepvaart in mogelijkheden wordt beperkt. Het op 

andere wijze vervoeren van producten is noodzakelijk als de functie scheepvaart niet meer kan worden vervuld. Dit 

alternatief zal veelal wegtransport betreffen, wat (vanwege de hoge CO2 uitstoot) per saldo aanzienlijke negatieve 

effecten op het milieu heeft. Daarnaast leidt een wijziging van transport over water naar wegtransport tot 

onaanvaardbare economische gevolgen voor de beroepsscheepvaart en de industrie die door locatiekeuze en 

voorzieningen als loskades is ingesteld op vervoer over water.

Peilwijziging kanalen met beroepsvaart

Het verwijderen van waterkeringen heeft via het mechanisme veiligheid nagenoeg altijd negatieve consequenties op 

één of meerdere gebruiksfuncties. Omdat het areaal waar schade optreedt bij het verwijderen van de waterkering 

over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge 

kosten mogelijk.

Verwijderen waterkeringen

Toelichting

Literatuur
Gebruik is gemaakt van de standaard redenering volgens pag 34 en 35 van de "Keuzenota over KRW-doelen, 

maatregelen en kosten RIJN-MIDDEN", maart 2008.

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype R7 (Langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei)

Macrofauna (EKR) 0,3 G3

Overige waterflora (EKR) 0,6 G1

Vis (EKR) 0,3 G3

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,14 G1

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 2,5 G1

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 G1

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G1

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 6,0-8,5 G1

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 70-120 G1

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Provincieuitvoeren onderzoek 1 stuks

Waterschapverbreden watersysteem, aansluitend 

wetland / verlagen uiterwaard

Waterschapverminderen belasting RWZI

Situatie op 15/09/2009
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Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

verbreden watersysteem, aansluitend 

wetland / verlagen uiterwaard

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

Toelichting en literatuurverwijzing

Een toelichting op de fasering is beschreven in de notitie: Opstelling MEP / GEP voor de Eem, par. 3.3 en 3.4

In overleg tussen de provincies en waterschap is afgesproken dat voor projecten waarbij grondverwerving nodig is, 

een realisatiegraad van 60% voor 2015 wordt gehanteerd.

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

zinkOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Eemnesservaart

NL10-0016Code

KunstmatigStatus

M3 - Gebufferde (regionale) kanalenType

Rijn-MiddenStroomgebied

Waterschap Vallei en EemWaterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Eemnes

Karakterschets van het waterlichaam

De belangrijkste functie van het kanaal is de afwatering van het noordelijke deel van de Eempolder ten westen van de 

Eem. Het bemalen gebied is ruim 1.000 ha groot. In de zomer wordt onder vrij verval water in de polder ingelaten. Door 

middel van in- en uitlaat van water wordt het peil in de Eemnesservaart en de polder gestuurd, het winterpeil is max. 20 

cm lager dan het zomerpeil. De polder Eemland ten westen van de Eem is een agrarische polder. Bij het peilbeheer 

wordt de balans gezocht tussen geschiktheid voor agrarisch grondgebruik enerzijds en het voorkomen van inklinking 

anderzijds.

Er zijn geen natuurdoelstellingen aangewezen, m.u.v. de Noordpolder te Veld (270 ha) en enkele kleine 

natuurgebiedjes. De stedelijke invloed op het buitengebied is (hydrologisch) beperkt, de vier overstorten van Eemnes 

lozen grotendeels op het stadswater. Overtollig stadswater stroomt af naar de Eemnesservaart.

Het maaiveld ligt deels beneden NAP. In de ondergrond is veen aanwezig.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Situatie op 15/09/2009
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Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Provincieverminderen emissie nutriënten landbouw 39 stuks

WaterschapVerwijderen verontreinigde bagger

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten via het grondwater uitspoelen. 

De hoge concentraties in het grondwater zijn onder andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in 

het verleden. Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft tot gevolg dat 

de bron voor beïnvloeding van het grondwater afneemt, maar de doorwerking van grond- naar oppervlaktewater is 

een traag proces. Om deze reden zal in 2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn.

Toelichting en literatuurverwijzing

Een toelichting op de fasering is beschreven in de notitie: Opstelling MEP / GEP voor de Eemnesservaart, par. 3.3 

en 3.4

Situatie op 15/09/2009
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Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

zinkOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Noorderwetering

NL10-0017Code

KunstmatigStatus

M3 - Gebufferde (regionale) kanalenType

Rijn-MiddenStroomgebied

Waterschap Vallei en EemWaterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Baarn, Bunschoten

Karakterschets van het waterlichaam

Stilstaand tot langzaamstromend kanaalwater dat bestaat uit oppervlaktewater waarvan de herkomst wisselend is. De 

stroomrichting kan gedurende het jaar omkeren. Vaak is sprake van een belangrijke scheepvaartfunctie, wat ook leidt 

tot een rechte waterbak (rechthoekig of trapeziumvorm) met abrupte overgangen van land naar water.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL10-0017

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Provincieverminderen emissie nutriënten landbouw 38 stuks

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten via het grondwater uitspoelen. 

De hoge concentraties in het grondwater zijn onder andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in 

het verleden. Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft tot gevolg dat 

de bron voor beïnvloeding van het grondwater afneemt, maar de doorwerking van grond- naar oppervlaktewater is 

een traag proces. Om deze reden zal in 2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn.

Toelichting en literatuurverwijzing

Een toelichting op de fasering is beschreven in de notitie: Opstelling MEP / GEP voor de Noorder wetering, par. 3.2 

en 3.3

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

zinkOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL10-0018

  Basisgegevens

Naam Haarse Wetering

NL10-0018Code

KunstmatigStatus

M3 - Gebufferde (regionale) kanalenType

Rijn-MiddenStroomgebied

Waterschap Vallei en EemWaterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Amersfoort, Baarn, Bunschoten

Karakterschets van het waterlichaam

De belangrijkste functie van de vaart is de afwatering van de polder de Haar en de nieuwe wijk Vathorst.bij Amersfoort. 

Het bemalen gebied is ruim 1.000 ha groot.. Door middel van in- en uitlaat van water wordt het peil in de Haarse 

wetering en de polder gestuurd, het winterpeil is max. 20 cm lager dan het zomerpeil. Het maaiveld ligt van 30 cm 

beneden NAP bij het gemaal in het westelijk deel tot 1 m boven NAP in Vathorst. 

De polder de Haar is een agrarische polder, er zijn geen natuurdoelstellingen aangewezen. De stedelijke invloed op het 

buitengebied is (hydrologisch) beperkt, de wijk Vathorst heeft een gescheiden rioolstelsel.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL10-0018

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Provincieverminderen emissie nutriënten landbouw 36 stuks

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten via het grondwater uitspoelen. 

De hoge concentraties in het grondwater zijn onder andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in 

het verleden. Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft tot gevolg dat 

de bron voor beïnvloeding van het grondwater afneemt, maar de doorwerking van grond- naar oppervlaktewater is 

een traag proces. Om deze reden zal in 2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn.

Toelichting en literatuurverwijzing

Een toelichting op de fasering is beschreven in de notitie: Opstelling MEP / GEP voor de Haarse wetering, par. 3.2 

en 3.3

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

zinkOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL10-0018

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_1

  Basisgegevens

Naam Langbroekerwetering

NL14_1Code

KunstmatigStatus

M1a - Zoete sloten (gebufferd)Type

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij 

Duurstede

Karakterschets van het waterlichaam

Plantenrijke, relatief smalle sloot die aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug, waardoor de afvoer vrij afwaterend is. 

Alleen in droge situaties wordt er water van buitenaf aangevoerd. Er is sprake van enige stroming door regen en 

aanvoer van gebufferd grond- en oppervlaktewater. Het waterlichaam maakt deel uit van een natte ecologische 

verbindingszone en wordt gebruikt als kanowater. De Langbroekerwetering voert zijn water af op de Kromme Rijn.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 35-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_1

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapaanleg speciale leefgebieden voor vis

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

WaterschapVerwijderen verontreinigde bagger

Waterschapvispasseerbaar maken kunstwerk

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

aanpassen waterpeil Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_1

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_10

  Basisgegevens

Naam Hollandse IJssel

NL14_10Code

Sterk veranderdStatus

M6b - Grote ondiepe kanalen met 

scheepvaart
Type

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht, Zuid-Holland

Gemeente Gouda, IJsselstein, Montfoort, 

Nieuwegein, Oudewater, Vlist

Karakterschets van het waterlichaam

Groot, ondiep boezemkanaal dat vooral bestaat uit oppervlaktewater waarbij de herkomst wisselend is en de 

stromingsrichting gedurende het jaar kan omkeren. De afvoerverdeling is sterk gereguleerd. Het kanaal heeft een 

(recreatieve) scheepvaartfunctie en bestaat uit een rechte waterbak (rechthoekig of trapeziumvorm) met abrupte 

overgangen van land naar water. De Hollandse IJssel voedt de waterlichamen Montfoortse Vaart, Lange Linschoten en 

de Wierickes. Bij de Goejanverwellesluis verlaat de Hollandse IJssel het beheersgebied van de Stichtse Rijnlanden. 

Het waterkwantiteitsbeheer van dit waterlichaam ligt bij Rijkswaterstaat.

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd"

KRW Art. 4.3a

De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen 

vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
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Gebruiksfunctie

xBeperken van scheepvaart in grote kanalen

xHanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch 

gebied

x x xVerwijderen waterkeringen

KRW Art. 4.3b

Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 

uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu:

- onevenredig hoge kosten
- technisch onhaalbaar

Beperken van scheepvaart in grote kanalen

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_10

De beroepsscheepvaart heeft een belangrijke economische functie in Nederland, niet alleen als sector op zichzelf, 

maar ook omdat veel bedrijfstakken afhankelijk zijn van aanvoer / afvoer van grondstoffen of producten per schip. 

Slechts een beperkt aantal wateren is toegerust op deze scheepvaartfunctie. Verminderen van de scheepvaart 

betekent dat het transport, gezien het economisch belang, op andere manieren plaats zal moeten vinden en dat 

sprake zal zijn van inkomstenderving voor de sector zelf. De alternatieven (meestal vervoer per weg) hebben in 

verhouding tot de scheepvaart een negatievere invloed op het milieu en leiden tot meer energieverbruik. Daarom 

wordt het beperken van scheepvaart vanwege deze effecten als schadelijk voor het milieu beschouwd.

De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. In 

gebieden met een landbouwfunctie betreft het bijvoorbeeld de teelt van gewassen die optimaal renderen bij een 

bepaalde grondwaterstand, maar ook aan de berijdbaarheid van percelen die nodig is voor een goede 

bedrijfsvoering. Een natuurlijke fluctuatie van het peil heeft tot gevolg dat de optimale waterhuishoudkundige situatie 

wordt verstoort en opbrengstderving aan de orde is. De ontstane opbrengstderving is meestal niet te mitigeren door 

bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van 

de gebruiksfunctie in dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch gebied

Het verwijderen van waterkeringen heeft via het mechanisme veiligheid nagenoeg altijd negatieve consequenties op 

één of meerdere gebruiksfuncties. Omdat het areaal waar schade optreedt bij het verwijderen van de waterkering 

over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge 

kosten mogelijk.

Verwijderen waterkeringen

Toelichting
Het verwijderen van de kades is niet mogelijk ivm de veiligheid van de achterliggende gebieden (landbouw, 

stedelijk gebied en industrie). Herstel van natuurlijke afvoer en waterpeil is niet mogelijk ivm de afvoerfunctie van 

het achterliggend gebied (met name landbouw). Daarnaast moet in zeer droge perioden de aanvoer 

gegarandeerd worden ivm verzilting van benedenstroomse gebieden. Ten slotte heeft het waterlichaam een 

belangrijke scheepvaartfunctie.

Literatuur
Uitgebreidere waterlichaamspecifieke onderbouwing is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument 

Europese Kaderrichtlijn Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden, 2009".

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M6b (Grote ondiepe kanalen met scheepvaart)

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,25 G2

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 3,8 G2

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_10

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren onderzoek

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_10

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_11

  Basisgegevens

Naam De Keulevaart

NL14_11Code

KunstmatigStatus

M10 - Laagveen vaarten en kanalenType

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht, Zuid-Holland

Gemeente Lopik, Vlist

Karakterschets van het waterlichaam

Kanaal of vaart met aan- en afvoerfunctie met veen- en rivier-/zeeafzettingen. De herkomst van het water is wisselend. 

Periodiek is er sprake van waterstroming. Het waterlichaam maakt onderdeel uit van een ecologische verbindingszone 

en heeft deels een recreatieve functie als kanowater. Het waterlichaam voert zijn water af op de Hollandse IJssel.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009

64



Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_11

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

WaterschapVerwijderen verontreinigde bagger

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanpassen waterpeil Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade. 

Daarnaast is er  onvoldoende overdimensionering om 25% van het waterlichaam natuurvriendelijk te onderhouden. 

Voor 2015 wordt onderzocht in welk deel dat wel mogelijk is.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_12

  Basisgegevens

Naam De Pleijt

NL14_12Code

KunstmatigStatus

M3 - Gebufferde (regionale) kanalenType

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente IJsselstein, Lopik, Montfoort

Karakterschets van het waterlichaam

Stilstaand tot langzaamstromend polderwater dat bestaat uit oppervlaktewater waarvan de herkomst wisselend is. De 

stromingsrichting kan gedurende het jaar omkeren. Het waterlichaam maakt onderdeel uit van een ecologische 

verbindingszone en voert zijn water af op de Hollandse IJssel.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_12

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren onderzoek

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

WaterschapVerwijderen verontreinigde bagger

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanpassen waterpeil Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_12

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens

De uitvoering van maatregelen voor het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere 

(water)opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het  is hierbij van belang dat voor de uitvoering gezocht wordt naar 

synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, 

graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere (water)opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als 

de gewenste uitvoering voor de KRW. Om te voorkomen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten 

worden gemaakt., wordt ervoor gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te 

voeren  Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden 

afgerond.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_13

  Basisgegevens

Naam De Koekoek

NL14_13Code

KunstmatigStatus

M3 - Gebufferde (regionale) kanalenType

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Lopik

Karakterschets van het waterlichaam

Stilstaand tot langzaamstromend polderwater dat bestaat uit oppervlaktewater waarvan de herkomst wisselend is. De 

stromingsrichting kan gedurende het jaar omkeren. Het waterlichaam maakt onderdeel uit van een ecologische 

verbindingszone en voert zijn water af op rivier de Lek.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_13

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

WaterschapVerwijderen verontreinigde bagger

Waterschapvispasseerbaar maken kunstwerk

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanpassen waterpeil Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_13

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens

De uitvoering van maatregelen voor het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere 

(water)opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het  is hierbij van belang dat voor de uitvoering gezocht wordt naar 

synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, 

graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere (water)opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als 

de gewenste uitvoering voor de KRW. Om te voorkomen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten 

worden gemaakt., wordt ervoor gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te 

voeren  Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden 

afgerond.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_15

  Basisgegevens

Naam Bijleveld

NL14_15Code

KunstmatigStatus

M3 - Gebufferde (regionale) kanalenType

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Utrecht, Woerden

Karakterschets van het waterlichaam

Stilstaand tot langzaamstromend kanaalwater dat bestaat uit oppervlaktewater waarvan de herkomst wisselend is. De 

stromingsrichting kan gedurende het jaar omkeren. Het waterlichaam voert zijn water af op de Leidsche Rijn.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009

72



Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_15

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

aanpassen waterpeil Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_15

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009

74



Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_16

  Basisgegevens

Naam Leidsche Rijn

NL14_16Code

KunstmatigStatus

M6b - Grote ondiepe kanalen met 

scheepvaart
Type

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Utrecht, Woerden

Karakterschets van het waterlichaam

Groot, ondiep kanaal dat vooral bestaat uit oppervlaktewater waarbij de herkomst wisselend is en de stromingsrichting 

gedurende het jaar kan omkeren. Periodiek is er zichtbare stroming, vooral in de buurt van inlaten/gemalen. Er is 

sprake van een belangrijke scheepvaartfunctie, waardoor het water een bakvormige inrichting heeft met abrupte 

overgangen van land naar water.  Bij de Haanwijkersluis gaat de Leidsche Rijn over op de Oude Rijn.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M6b (Grote ondiepe kanalen met scheepvaart)

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,25 G2

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 3,8 G2

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_16

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapoverige inrichtingsmaatregelen

Waterschapuitvoeren onderzoek

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

overige inrichtingsmaatregelen Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_16

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Er is onvoldoende overdimensionering om 25% van het waterlichaam natuurvriendelijk te onderhouden. Voor 2015 

wordt onderzocht in welk deel dat wel mogelijk is. Ook is het onduidelijk hoe bladval het beste te voorkomen is; het 

verwijderen van beplanting is maatschappelijk niet geaccepteerd.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens

De uitvoering van maatregelen voor het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere 

(water)opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het  is hierbij van belang dat voor de uitvoering gezocht wordt naar 

synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, 

graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere (water)opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als 

de gewenste uitvoering voor de KRW. Om te voorkomen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten 

worden gemaakt., wordt ervoor gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te 

voeren  Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden 

afgerond.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

zinkOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_16

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_18

  Basisgegevens

Naam Galecop

NL14_18Code

KunstmatigStatus

M3 - Gebufferde (regionale) kanalenType

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht

Karakterschets van het waterlichaam

Stilstaand tot langzaamstromend kanaalwater dat bestaat uit oppervlaktewater waarvan de herkomst wisselend is. De 

stromingsrichting kan gedurende het jaar omkeren. Het waterlichaam komt uit op het Amsterdam-Rijnkanaal.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_18

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Gemeenteverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_18

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens

De uitvoering van maatregelen voor het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere 

(water)opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het  is hierbij van belang dat voor de uitvoering gezocht wordt naar 

synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, 

graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere (water)opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als 

de gewenste uitvoering voor de KRW. Om te voorkomen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten 

worden gemaakt., wordt ervoor gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te 

voeren  Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden 

afgerond.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_19

  Basisgegevens

Naam Gerverscop

NL14_19Code

KunstmatigStatus

M1a - Zoete sloten (gebufferd)Type

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Woerden

Karakterschets van het waterlichaam

Klein waterlichaam dat voornamelijk een af- en aanvoerfunctie heeft. Er is sprake van enige stroming door regen en 

aanvoer van gebufferd grond- en oppervlaktewater. Het water uit de Gerverscop wordt afgevoerd op de Oude Rijn.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 35-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_19

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapaanleg speciale leefgebieden voor vis

Waterschapuitvoeren onderzoek

Waterschapverdiepen watersysteem  

(overdimensioneren)

WaterschapVerwijderen verontreinigde bagger

Waterschapvispasseerbaar maken kunstwerk

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

aanpassen waterpeil Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_19

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens

De uitvoering van maatregelen voor het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere 

(water)opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het  is hierbij van belang dat voor de uitvoering gezocht wordt naar 

synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, 

graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere (water)opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als 

de gewenste uitvoering voor de KRW. Om te voorkomen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten 

worden gemaakt., wordt ervoor gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te 

voeren  Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden 

afgerond.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_2

  Basisgegevens

Naam Kromme Rijn

NL14_2Code

Sterk veranderdStatus

R6 - Langzaam stromend riviertje op 

zand/klei
Type

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Bunnik, Houten, Utrecht, Wijk bij 

Duurstede

Karakterschets van het waterlichaam

De Kromme Rijn heeft een af- en aanvoerfunctie die belangrijk is voor de nachtvorstbestrijding ten behoeve van de 

fruitteelt en bovendien voor de doorspoeling van de stadsgrachten van Utrecht. Het waterlichaam wordt gevoed door 

de Nederrijn en aantakkende afvoergebieden. Na de stadsgrachten voedt de Kromme Rijn op zijn beurt de Vecht. De 

Kromme Rijn is deels gekanaliseerd waardoor oeverbeschoeiingen zorgen voor abrupte overgangen van land naar 

water. De rivier heeft een functie als kanowater en maakt onderdeel uit van een ecologische verbindingszone.

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd"

KRW Art. 4.3a

De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen 

vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
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Gebruiksfunctie

x Anders, zie toelichting

xHanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch 

gebied

xHanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk 

gebied

xHermeandering beken in agrarisch gebied

KRW Art. 4.3b

Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 

uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu:

- geen alternatieven beschikbaar

Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch gebied

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_2

De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. In 

gebieden met een landbouwfunctie betreft het bijvoorbeeld de teelt van gewassen die optimaal renderen bij een 

bepaalde grondwaterstand, maar ook aan de berijdbaarheid van percelen die nodig is voor een goede 

bedrijfsvoering. Een natuurlijke fluctuatie van het peil heeft tot gevolg dat de optimale waterhuishoudkundige situatie 

wordt verstoort en opbrengstderving aan de orde is. De ontstane opbrengstderving is meestal niet te mitigeren door 

bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van 

de gebruiksfunctie in dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

De waterhuishouding in het stedelijk gebied is gebaad bij een gereguleerd grondwaterpeil. Oppervlaktewaterpeilen 

hebben een rechtstreekse invloed op het grondwaterpeil. In lager gelegen gebieden met een stedelijke functie is een 

tijdelijk hoger grondwaterpeil ongewenst, omdat hierdoor wateroverlast zal ontstaan in bijvoorbeeld kelders en 

kruipruimten (ongezonde leefomgeving). Een te laag grondwaterpeil is eveneens ongewenst in het stedelijk gebied 

in verband met  de afname van stabiliteit van funderingen (door bijvoorbeeld paalrot) en kades. Verplaatsing van de 

stedelijke functie (wonen en werken) is doorgaans geen optie: Gezien het beperkt beschikbare areaal voor 

aanpassing van de gebruiksfunctie in dit in dit gebied alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Hanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk gebied

Het hermeanderen van beken heeft als doel meer variatie te creëren in het stromingspatroon en substraat van 

beken. Om dit te realiseren en eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding te compenseren, moet areaal 

worden vrijgemaakt ten behoeve van het verleggen van de beek en wellicht voor mogelijke inundaties die zullen 

plaatsvinden vanwege het gewijzigde profiel. Hierdoor gaat areaal voor de landbouw verloren, dat in het 

dichtbevolkte Nederland slechts beperkt en tegen relatief hoge kosten beschikbaar is. Bovendien worden inundaties 

vanwege de water- / slibkwaliteit op veel plaatsen uit milieuoverwegingen ongewenst geacht. Aanpassen van de 

gebruiksfuncties is slechts mogelijk als grondeigenaren tegen een acceptabele prijs schadeloos worden gesteld of 

functieverplaatsing mogelijk is. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de landbouwfunctie is 

dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Hermeandering beken in agrarisch gebied

Toelichting
Herstel van de natuurlijke afvoer, met natuurlijk peil en oorspronkelijke inundatiezones is niet mogelijk vanwege 

areaalverlies. Ook kan dan de wateraanvoer tbv de nachtvorstbestrijding en een minimaal waterpeil in het 

stedelijk gebied van Utrecht niet worden gegarandeerd. Een te laag zomerpeil zou kunnen leiden tot 

onherstelbare schade aan de houten funderingen. Ten slotte worden ten behoeve van de afvoerfunctie delen van 

de vegetatie periodiek verwijderd. Het is onzeker of er voldoende overdimensionering is om genoeg vegetatie te 

kunnen laten staan. Dit wordt nader onderzocht.

Literatuur
Uitgebreidere waterlichaamspecifieke onderbouwing is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument 

Europese Kaderrichtlijn Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden, 2009".

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype R6 (Langzaam stromend riviertje op zand/klei)

Macrofauna (EKR) 0,56 G3

Overige waterflora (EKR) 0,58 G3

Vis (EKR) 0,42 G3

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,14 G1

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 4 G1

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 G1

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G1

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 G1

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 70-120 G1

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_2

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapaanleg nevengeul / herstel verbinding

Waterschapoverige inrichtingsmaatregelen

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Overigverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschapvispasseerbaar maken kunstwerk

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanpassen waterpeil Waterschap

overige inrichtingsmaatregelen Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

verondiepen watersysteem Waterschap

Verwijderen verontreinigde bagger Waterschap

vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_2

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens

De uitvoering van maatregelen voor het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere 

(water)opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het  is hierbij van belang dat voor de uitvoering gezocht wordt naar 

synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, 

graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere (water)opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als 

de gewenste uitvoering voor de KRW. Om te voorkomen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten 

worden gemaakt., wordt ervoor gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te 

voeren  Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden 

afgerond.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_20

  Basisgegevens

Naam De Tol

NL14_20Code

KunstmatigStatus

M10 - Laagveen vaarten en kanalenType

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Breukelen

Karakterschets van het waterlichaam

Kanaal of vaart waar veen en rivier/zeeafzettingen voorkomen. De herkomst van het water is wisselend. Periodiek is er 

sprake van waterstroming. Het waterlichaam heeft voornamelijk een aan- en afvoerfunctie en het water wordt 

afgevoerd op de Groote Heicop, die in beheer is bij Waternet.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,55 G3

Overige waterflora (EKR) 0,55 G3

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,54 G3

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapaanpassen inlaat / doorspoelen / scheiden 

water

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

WaterschapVerwijderen verontreinigde bagger

Waterschapvispasseerbaar maken kunstwerk

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

aanpassen waterpeil Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Situatie op 15/09/2009
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Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Ouwenaar-Haarrijn

NL14_21Code

KunstmatigStatus

M3 - Gebufferde (regionale) kanalenType

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Breukelen, Maarssen, Utrecht

Karakterschets van het waterlichaam

Stilstaand tot langzaamstromend kanaalwater dat bestaat uit oppervlaktewater waarvan de herkomst wisselend is. 

Water uit de Vinex-locatie Leidsche Rijn wordt onder andere op dit waterlichaam afgevoerd. De stromingsrichting kan 

gedurende het jaar omkeren. Het waterlichaam voert zijn water af op het Amsterdam-Rijnkanaal.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Overigaanleg speciale leefgebieden voor vis

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

WaterschapVerwijderen verontreinigde bagger

Waterschapvispasseerbaar maken kunstwerk

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens

De uitvoering van maatregelen voor het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere 

(water)opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het  is hierbij van belang dat voor de uitvoering gezocht wordt naar 

synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, 

graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere (water)opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als 

de gewenste uitvoering voor de KRW. Om te voorkomen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten 

worden gemaakt., wordt ervoor gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te 

voeren  Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden 

afgerond.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Situatie op 15/09/2009
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Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Wiericke's

NL14_22Code

KunstmatigStatus

M10 - Laagveen vaarten en kanalenType

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht, Zuid-Holland

Gemeente Bodegraven, Oudewater, Reeuwijk, Vlist

Karakterschets van het waterlichaam

Kanaal met kades dat vooral in gebieden met veenafzettingen voorkomt. Het kanaal is onderdeel van het 

boezemstelsel, waarin het waterpeil hoger ligt dan in de omliggende polders. Het boezemstelsel heeft een belangrijke 

aan- en afvoerfunctie. Alleen de Dubbele Wiericke heeft een scheepvaartfunctie. Het waterlichaam voert zijn water af 

op de Oude Rijn.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapoverige inrichtingsmaatregelen

Waterschapuitvoeren onderzoek

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

WaterschapVerwijderen verontreinigde bagger

Waterschapvispasseerbaar maken kunstwerk

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

aanpassen waterpeil Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade. 

Daarnaast is er onvoldoende overdimensionering om 25% van het waterlichaam natuurvriendelijk te onderhouden. 

Voor 2015 wordt onderzocht in welk deel dat wel mogelijk is.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing

Situatie op 15/09/2009
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Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Snelrewaard

NL14_23Code

KunstmatigStatus

M3 - Gebufferde (regionale) kanalenType

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Oudewater

Karakterschets van het waterlichaam

Stilstaand tot langzaamstromend kanaalwater met aan- en afvoerfunctie dat bestaat uit oppervlaktewater waarvan de 

herkomst wisselend is. De stromingsrichting kan gedurende het jaar omkeren. Het waterlichaam voert zijn water af op 

de Lange Linschoten.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanpassen waterpeil Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens

De uitvoering van maatregelen voor het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere 

(water)opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het  is hierbij van belang dat voor de uitvoering gezocht wordt naar 

synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, 

graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere (water)opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als 

de gewenste uitvoering voor de KRW. Om te voorkomen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten 

worden gemaakt., wordt ervoor gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te 

voeren  Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden 

afgerond.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Situatie op 15/09/2009
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Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Lange Linschoten

NL14_24Code

Sterk veranderdStatus

M3 - Gebufferde (regionale) kanalenType

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Montfoort, Oudewater, Woerden

Karakterschets van het waterlichaam

Stilstaand tot langzaamstromend kanaalwater dat deel uitmaakt van het boezemstelsel en bestaat uit oppervlaktewater 

waarvan de herkomst wisselend is. De stromingsrichting kan gedurende het jaar omkeren. Vaak is er sprake van een 

belangrijke scheepvaartfunctie, wat ook leidt tot een rechte waterbak (rechthoekig of trapeziumvorm) met abrupte 

overgangen van land naar water. Een gedeelte van dit waterlichaam heeft ook functie als kanowater. De Lange 

Linschoten wordt afgevoerd op de Oude Rijn.

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd"

KRW Art. 4.3a

De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen 

vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
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x x Anders, zie toelichting
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x xVerwijderen waterkeringen

KRW Art. 4.3b

Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 

uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu:

- geen alternatieven beschikbaar
- technisch onhaalbaar

Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch gebied

Situatie op 15/09/2009

101



Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_24

De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. In 

gebieden met een landbouwfunctie betreft het bijvoorbeeld de teelt van gewassen die optimaal renderen bij een 

bepaalde grondwaterstand, maar ook aan de berijdbaarheid van percelen die nodig is voor een goede 

bedrijfsvoering. Een natuurlijke fluctuatie van het peil heeft tot gevolg dat de optimale waterhuishoudkundige situatie 

wordt verstoort en opbrengstderving aan de orde is. De ontstane opbrengstderving is meestal niet te mitigeren door 

bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van 

de gebruiksfunctie in dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Het verwijderen van waterkeringen heeft via het mechanisme veiligheid nagenoeg altijd negatieve consequenties op 

één of meerdere gebruiksfuncties. Omdat het areaal waar schade optreedt bij het verwijderen van de waterkering 

over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge 

kosten mogelijk.

Verwijderen waterkeringen

Toelichting
Het verwijderen van kades is niet mogelijk ivm veiligheid en wateroverlast voor achterliggende gebieden. Er is 

ook niet voldoende ruimte om de kades te verplaatsen, ten behoeve van herstel inundatiezones. Herstellen van 

de natuurlijke afvoer- en peildynamiek is niet mogelijk omdat de watergang hoger ligt dan het omliggende 

ingeklonken land, dat op de watergang afwatert. Ten slotte worden ten behoeve van de afvoerfunctie delen van 

de vegetatie periodiek verwijderd. Het is onzeker of er voldoende overdimensionering is om genoeg vegetatie te 

kunnen laten staan. Dit wordt nader onderzocht.

Literatuur
Uitgebreidere waterlichaamspecifieke onderbouwing is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument 

Europese Kaderrichtlijn Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden, 2009".

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Situatie op 15/09/2009
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Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

aanpassen waterpeil Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade. 

Daarnaast is er onvoldoende overdimensionering om 25% van het waterlichaam natuurvriendelijk te onderhouden. 

Voor 2015 wordt onderzocht in welk deel dat wel mogelijk is.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Situatie op 15/09/2009
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Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Montfoortse Vaart

NL14_25Code

KunstmatigStatus

M3 - Gebufferde (regionale) kanalenType

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Montfoort

Karakterschets van het waterlichaam

Stilstaand tot langzaamstromend water dat bestaat uit oppervlaktewater waarvan de herkomst wisselend is. De 

stromingsrichting kan gedurende het jaar omkeren. Vanwege de scheepvaartfunctie is het waterlichaam een rechte 

waterbak (rechthoekig of trapeziumvorm) met abrupte overgangen van land naar water. Het water wordt afgevoerd op 

de Lange Linschoten.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009

105



Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_25

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

aanpassen waterpeil Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade. 

Daarnaast is er onvoldoende overdimensionering om 25% van het waterlichaam natuurvriendelijk te onderhouden. 

Voor 2015 wordt onderzocht in welk deel dat wel mogelijk is.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

Situatie op 15/09/2009
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2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Oude Rijn

NL14_27Code

Sterk veranderdStatus

M6b - Grote ondiepe kanalen met 

scheepvaart
Type

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht, Zuid-Holland

Gemeente Bodegraven, Woerden

Karakterschets van het waterlichaam

Groot, ondiep boezemkanaal dat een belangrijke afvoerfunctie heeft. De stromingsrichting kan gedurende het jaar wel 

omkeren. Periodiek is er zichtbare stroming, vooral in de buurt van inlaten/gemalen. Er is sprake van een 

scheepvaartfunctie, wat ook leidt tot een rechte waterbak (rechthoekig of trapeziumvorm) met abrupte overgangen van 

land naar water. Bij sluis Bodegraven verlaat de Oude Rijn het  beheersgebied van de Stichtse Rijnlanden en komt het 

in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd"

KRW Art. 4.3a

De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen 

vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
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Gebruiksfunctie

x x Anders, zie toelichting

xBeperken van scheepvaart in grote kanalen

xHanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch 

gebied

x xVerwijderen waterkeringen

KRW Art. 4.3b

Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 

uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu:

- geen alternatieven beschikbaar
- technisch onhaalbaar

Beperken van scheepvaart in grote kanalen

Situatie op 15/09/2009
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De beroepsscheepvaart heeft een belangrijke economische functie in Nederland, niet alleen als sector op zichzelf, 

maar ook omdat veel bedrijfstakken afhankelijk zijn van aanvoer / afvoer van grondstoffen of producten per schip. 

Slechts een beperkt aantal wateren is toegerust op deze scheepvaartfunctie. Verminderen van de scheepvaart 

betekent dat het transport, gezien het economisch belang, op andere manieren plaats zal moeten vinden en dat 

sprake zal zijn van inkomstenderving voor de sector zelf. De alternatieven (meestal vervoer per weg) hebben in 

verhouding tot de scheepvaart een negatievere invloed op het milieu en leiden tot meer energieverbruik. Daarom 

wordt het beperken van scheepvaart vanwege deze effecten als schadelijk voor het milieu beschouwd.

De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. In 

gebieden met een landbouwfunctie betreft het bijvoorbeeld de teelt van gewassen die optimaal renderen bij een 

bepaalde grondwaterstand, maar ook aan de berijdbaarheid van percelen die nodig is voor een goede 

bedrijfsvoering. Een natuurlijke fluctuatie van het peil heeft tot gevolg dat de optimale waterhuishoudkundige situatie 

wordt verstoort en opbrengstderving aan de orde is. De ontstane opbrengstderving is meestal niet te mitigeren door 

bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van 

de gebruiksfunctie in dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch gebied

Het verwijderen van waterkeringen heeft via het mechanisme veiligheid nagenoeg altijd negatieve consequenties op 

één of meerdere gebruiksfuncties. Omdat het areaal waar schade optreedt bij het verwijderen van de waterkering 

over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge 

kosten mogelijk.

Verwijderen waterkeringen

Toelichting
Het verwijderen van kades is niet mogelijk ivm veiligheid en wateroverlast voor achterliggende gebieden. Er is 

ook niet voldoende ruimte om de kades te verplaatsen, ten behoeve van herstel inundatiezones. Herstellen van 

de natuurlijke afvoer- en peildynamiek is niet mogelijk in verband met de afvoerfunctie van het omliggende land 

(met name landbouw). Daarnaast worden ten behoeve van de afvoerfunctie delen van de vegetatie periodiek 

verwijderd. Het is onzeker of er voldoende overdimensionering is om genoeg vegetatie te kunnen laten staan. Dit 

wordt nader onderzocht. Ten slotte heeft het waterlichaam een scheepvaartfunctie.

WL heeft scheepvaartfunctie. Door golfslag, opwerveling kunnen water- en oeverplanten zich mogelijk niet goed 

ontwikkelen.

Literatuur
Uitgebreidere waterlichaamspecifieke onderbouwing is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument 

Europese Kaderrichtlijn Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden, 2009".

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M6b (Grote ondiepe kanalen met scheepvaart)

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,25 G2

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 3,8 G2

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Waterschapvispasseerbaar maken kunstwerk

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

aanpassen waterpeil Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade. 

Daarnaast is er onvoldoende overdimensionering om 25% van het waterlichaam natuurvriendelijk te onderhouden. 

Voor 2015 wordt onderzocht in welk deel dat wel mogelijk is.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Situatie op 15/09/2009

110



Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_27

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Zegveld

NL14_28Code

KunstmatigStatus

M8 - Gebufferde laagveenslotenType

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Woerden

Karakterschets van het waterlichaam

Relatief smalle sloot in een laagveengebied met aan- en afvoerfunctie. De sloten zijn relatief ondiep. De watertoevoer 

komt uit neerslag. Via een gemaal wordt het water op het boezemstelsel (de Grecht) geloosd.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M8 (Gebufferde laagveensloten)

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 35-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapaanpassen waterpeil

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

aanpassen waterpeil Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens

De uitvoering van maatregelen voor het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere 

(water)opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het  is hierbij van belang dat voor de uitvoering gezocht wordt naar 

synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, 

graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere (water)opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als 

de gewenste uitvoering voor de KRW. Om te voorkomen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten 

worden gemaakt., wordt ervoor gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te 

voeren  Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden 

afgerond.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

Situatie op 15/09/2009
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2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Grecht

NL14_29Code

Sterk veranderdStatus

M10 - Laagveen vaarten en kanalenType

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht, Zuid-Holland

Gemeente Nieuwkoop, Woerden

Karakterschets van het waterlichaam

Boezemkanaal of vaart in een gebied waar veen en rivier/zeeafzettingen voorkomen. Het waterlichaam heeft een aan- 

en afvoerfunctie. De herkomst van het water is wisselend. Er is  recreatievaart aanwezig en het waterlichaam maakt 

onderdeel uit van een ecologische verbindingszone. De Grecht voert zijn water af op de Oude Rijn.

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd"

KRW Art. 4.3a

De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen 

vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
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Gebruiksfunctie

x x Anders, zie toelichting

xBeperken van scheepvaart in grote kanalen

xHanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch 

gebied

x xVerwijderen waterkeringen

KRW Art. 4.3b

Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 

uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu:

- geen alternatieven beschikbaar
- technisch onhaalbaar

Beperken van scheepvaart in grote kanalen

Situatie op 15/09/2009
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De beroepsscheepvaart heeft een belangrijke economische functie in Nederland, niet alleen als sector op zichzelf, 

maar ook omdat veel bedrijfstakken afhankelijk zijn van aanvoer / afvoer van grondstoffen of producten per schip. 

Slechts een beperkt aantal wateren is toegerust op deze scheepvaartfunctie. Verminderen van de scheepvaart 

betekent dat het transport, gezien het economisch belang, op andere manieren plaats zal moeten vinden en dat 

sprake zal zijn van inkomstenderving voor de sector zelf. De alternatieven (meestal vervoer per weg) hebben in 

verhouding tot de scheepvaart een negatievere invloed op het milieu en leiden tot meer energieverbruik. Daarom 

wordt het beperken van scheepvaart vanwege deze effecten als schadelijk voor het milieu beschouwd.

De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. In 

gebieden met een landbouwfunctie betreft het bijvoorbeeld de teelt van gewassen die optimaal renderen bij een 

bepaalde grondwaterstand, maar ook aan de berijdbaarheid van percelen die nodig is voor een goede 

bedrijfsvoering. Een natuurlijke fluctuatie van het peil heeft tot gevolg dat de optimale waterhuishoudkundige situatie 

wordt verstoort en opbrengstderving aan de orde is. De ontstane opbrengstderving is meestal niet te mitigeren door 

bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van 

de gebruiksfunctie in dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch gebied

Het verwijderen van waterkeringen heeft via het mechanisme veiligheid nagenoeg altijd negatieve consequenties op 

één of meerdere gebruiksfuncties. Omdat het areaal waar schade optreedt bij het verwijderen van de waterkering 

over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge 

kosten mogelijk.

Verwijderen waterkeringen

Toelichting
Het verwijderen van kades is niet mogelijk ivm veiligheid en wateroverlast voor achterliggende gebieden. Er is 

ook niet voldoende ruimte om de kades te verplaatsen, ten behoeve van herstel inundatiezones. Herstellen van 

de natuurlijke afvoer- en peildynamiek is niet mogelijk omdat de watergang hoger ligt dan het omliggende 

ingeklonken land, dat op de watergang afwatert. Daarnaast worden ten behoeve van de afvoerfunctie delen van 

de vegetatie periodiek verwijderd. Het is onzeker of er voldoende overdimensionering is om genoeg vegetatie te 

kunnen laten staan. Dit wordt nader onderzocht. Ten slotte heeft het waterlichaam een belangrijke recreatieve 

scheepvaartfunctie.

Literatuur
Uitgebreidere waterlichaamspecifieke onderbouwing is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument 

Europese Kaderrichtlijn Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden, 2009".

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_29

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapoverige inrichtingsmaatregelen

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Waterschapvasthouden water in haarvaten van het 

systeem

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

WaterschapVerwijderen verontreinigde bagger

Waterschapvispasseerbaar maken kunstwerk

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanpassen waterpeil Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade. 

Daarnaast is er onvoldoende overdimensionering om 25% van het waterlichaam natuurvriendelijk te onderhouden. 

Voor 2015 wordt onderzocht in welk deel dat wel mogelijk is.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_3

  Basisgegevens

Naam Westerlaak

NL14_3Code

KunstmatigStatus

M1a - Zoete sloten (gebufferd)Type

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Houten

Karakterschets van het waterlichaam

Relatief smalle sloot die voornamelijk een afvoerfunctie heeft. Enkel in droge situaties wordt er water van buitenaf 

aangevoerd.  Er is sprake van enige stroming door regen en aanvoer van gebufferd grond- en oppervlaktewater. Het 

water uit de Westerlaak wordt afgevoerd naar het Amsterdam-Rijnkanaal.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 35-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_3

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

WaterschapVerwijderen verontreinigde bagger

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

aanpassen waterpeil Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_3

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_30

  Basisgegevens

Naam Kockengen

NL14_30Code

KunstmatigStatus

M8 - Gebufferde laagveenslotenType

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Breukelen, Woerden

Karakterschets van het waterlichaam

Relatief smalle sloot met aan- en afvoerfunctie in een laagveengebied. De sloten zijn relatief ondiep. De watertoevoer 

komt uit neerslag. Het waterlichaam voert zijn water af op de boezem van Waternet.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M8 (Gebufferde laagveensloten)

Macrofauna (EKR) 0,5 G3

Overige waterflora (EKR) 0,46 G3

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-7,5 G3

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 35-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_30

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapaanpassen inlaat / doorspoelen / scheiden 

water

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

aanpassen waterpeil Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens

De uitvoering van maatregelen voor het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere 

(water)opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het  is hierbij van belang dat voor de uitvoering gezocht wordt naar 

synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, 

graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere (water)opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als 

de gewenste uitvoering voor de KRW. Om te voorkomen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten 

worden gemaakt., wordt ervoor gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te 

voeren  Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden 

afgerond.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_30

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_31

  Basisgegevens

Naam Kamerik Teijlingens

NL14_31Code

KunstmatigStatus

M3 - Gebufferde (regionale) kanalenType

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Woerden

Karakterschets van het waterlichaam

Stilstaand tot langzaamstromend kanaalwater dat bestaat uit oppervlaktewater waarvan de herkomst wisselend is. De 

stromingsrichting kan gedurende het jaar omkeren. Het waterlichaam voert zijn water via een gemaal af op de, hoger 

gelegen, Oude Rijn.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009

124



Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_31

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren onderzoek

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschapvispasseerbaar maken kunstwerk

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

aanpassen waterpeil Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade. 

Daarnaast is er onvoldoende overdimensionering om 25% van het waterlichaam natuurvriendelijk te onderhouden. 

Voor 2015 wordt onderzocht in welk deel dat wel mogelijk is.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Situatie op 15/09/2009

125



Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_31

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Houtensewetering

NL14_32Code

KunstmatigStatus

M1a - Zoete sloten (gebufferd)Type

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Houten

Karakterschets van het waterlichaam

Plantenrijke, relatief smalle sloot die voornamelijk een af- en aanvoerfunctie heeft. Er is sprake van enige stroming 

door regen en aanvoer van gebufferd grond- en oppervlaktewater. De Houtensewetering voert zijn water af op het 

Amsterdam-Rijnkanaal.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,51 G3

Overige waterflora (EKR) 0,44 G3

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 35-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren onderzoek

Waterschapvispasseerbaar maken kunstwerk

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

aanpassen waterpeil Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade. 

Daarnaast is er onvoldoende overdimensionering om 25% van het waterlichaam natuurvriendelijk te onderhouden. 

Voor 2015 wordt onderzocht in welk deel dat wel mogelijk is.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Situatie op 15/09/2009
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Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Honswijk

NL14_4Code

KunstmatigStatus

M1a - Zoete sloten (gebufferd)Type

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Houten

Karakterschets van het waterlichaam

Plantenrijke watergang met een smal en een relatief breed deel. Het waterlichaam heeft voornamelijk een 

afvoerfunctie, maar in droge tijden ook een aanvoerfunctie. Er is sprake van enige stroming door regen en aanvoer van 

gebufferd grond- en oppervlaktewater. Het inundatiekanaal maakt onderdeel uit van een ecologische verbindingszone. 

Het waterlichaam voert zijn water af op het Amsterdam-Rijnkanaal.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 35-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschapvispasseerbaar maken kunstwerk

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

aanpassen waterpeil Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Situatie op 15/09/2009
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Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Biltse Grift

NL14_5Code

KunstmatigStatus

M3 - Gebufferde (regionale) kanalenType

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Bunnik, De Bilt, Zeist

Karakterschets van het waterlichaam

Stilstaand tot langzaamstromend water aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug, dat bestaat uit oppervlaktewater 

waarvan de herkomst wisselend is. De stromingsrichting kan gedurende het jaar omkeren; in de winter wordt er water 

afgevoerd, in de zomer wordt er water aangevoerd. Een klein gedeelte van dit waterlichaam maakt onderdeel uit van 

een ecologische verbindingszone. Het waterlichaam voert zijn water af op de Kromme Rijn.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschapverminderen belasting RWZI

Waterschapvispasseerbaar maken kunstwerk

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

aanpassen waterpeil Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens

De uitvoering van maatregelen voor het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere 

(water)opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het  is hierbij van belang dat voor de uitvoering gezocht wordt naar 

synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, 

graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere (water)opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als 

de gewenste uitvoering voor de KRW. Om te voorkomen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten 

worden gemaakt., wordt ervoor gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te 

voeren  Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden 

afgerond.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_5

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

zinkOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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  Basisgegevens

Naam Ravensewetering

NL14_6Code

KunstmatigStatus

M1a - Zoete sloten (gebufferd)Type

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Houten, Nieuwegein

Karakterschets van het waterlichaam

Watergang met voornamelijk een afvoerfunctie naar het Amsterdam Rijnkanaal. Er is sprake van enige stroming door 

regen en aanvoer van gebufferd grond- en oppervlaktewater. Het waterkwantiteitsbeheer van het zuidelijke deel van dit 

waterlichaam is belegd bij Rijkswaterstaat.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 35-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_6

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Onbekend

aanpassen waterpeil Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Onbekend

vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_6

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens

De uitvoering van maatregelen voor het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere 

(water)opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het  is hierbij van belang dat voor de uitvoering gezocht wordt naar 

synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, 

graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere (water)opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als 

de gewenste uitvoering voor de KRW. Om te voorkomen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten 

worden gemaakt., wordt ervoor gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te 

voeren  Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden 

afgerond.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_7

  Basisgegevens

Naam Merwedekanaal

NL14_7Code

KunstmatigStatus

M7b - Grote diepe kanalen met 

scheepvaart
Type

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Nieuwegein, Utrecht, Vianen

Karakterschets van het waterlichaam

Groot en diep kanaal dat vooral bestaat uit oppervlaktewater waarbij de herkomst wisselend is. De stromingsrichting 

kan gedurende het jaar omkeren. Periodiek is er zichtbare stroming, vooral in de buurt van inlaten/gemalen. Er vindt 

hoofdzakelijk recreatievaart plaats. Het kanaal is een rechte waterbak (rechthoekig of trapeziumvorm) met abrupte 

overgangen van land naar water. Het waterkwantiteitsbeheer van het Merwedekanaal is een taak van Rijkswaterstaat. 

Het waterlichaam voert zijn water af op rivier de Lek.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M7b (Grote diepe kanalen met scheepvaart)

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR)

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,25 G2

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 3,8 G2

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_7

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren onderzoek

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Onbekend

aanpassen waterpeil Rijkswaterstaat

overige beheermaatregelen Rijkswaterstaat

overige inrichtingsmaatregelen Onbekend

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Onbekend

Verwijderen verontreinigde bagger Rijkswaterstaat

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_7

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade. 

Voor bladval geldt dat momenteel nog onbekend is hoe dit het best kan worden uitgevoerd. Het verwijderen van 

beplanting is maatschappelijk niet geaccepteerd.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens

De uitvoering van maatregelen voor het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere 

(water)opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het  is hierbij van belang dat voor de uitvoering gezocht wordt naar 

synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, 

graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere (water)opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als 

de gewenste uitvoering voor de KRW. Om te voorkomen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten 

worden gemaakt., wordt ervoor gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te 

voeren  Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden 

afgerond.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Situatie op 15/09/2009

141



Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_7

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_8

  Basisgegevens

Naam Binnenstad Utrecht

NL14_8Code

KunstmatigStatus

M3 - Gebufferde (regionale) kanalenType

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente Utrecht

Karakterschets van het waterlichaam

Stilstaand tot langzaamstromend water dat bestaat uit oppervlaktewater waarvan de herkomst wisselend is. De 

grachten hebben een kanaalachtig karakter en hebben een functie voor de scheepvaart. Het is voor de woonboten en 

oude houten funderingen belangrijk dat er een relatief hoog vast peil wordt gehanteerd. Aanvoer van voldoende water 

is noodzakelijk voor het doorspoelen van de grachten. Het waterlichaam voert zijn water af op de Vecht, die in beheer 

is bij Waternet.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_8

Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Waterschapuitvoeren onderzoek

WaterschapVerwijderen verontreinigde bagger

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

aanpassen waterpeil Waterschap

overige beheermaatregelen Waterschap

overige inrichtingsmaatregelen Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade. 

Ook is het nog onbekend hoe bladval het best te voorkomen is; verwijderen van beplanting is maatschappelijk niet 

geaccepteerd.

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens

De uitvoering van maatregelen voor het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere 

(water)opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het  is hierbij van belang dat voor de uitvoering gezocht wordt naar 

synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, 

graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere (water)opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als 

de gewenste uitvoering voor de KRW. Om te voorkomen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten 

worden gemaakt., wordt ervoor gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te 

voeren  Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden 

afgerond.

Toelichting en literatuurverwijzing

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_8

Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL14_9

  Basisgegevens

Naam Maartensdijk

NL14_9Code

KunstmatigStatus

M3 - Gebufferde (regionale) kanalenType

Rijn-WestStroomgebied

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
Waterbeheergebied

Provincie Utrecht

Gemeente De Bilt, Utrecht

Karakterschets van het waterlichaam

Plantenrijke watergang waarin de herkomst van het water wisselend is. Het waterlichaam heeft voornamelijk een 

afvoerfunctie. Alleen in de zomer wordt er water van buitenaf ingelaten. Het waterlichaam maakt deel uit van een 

ecologische verbindingszone en voert zijn water af op de Vecht, die in beheer is bij Waternet.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand

ToelichtingHuidige 

situatie
GEPVerwachting

2015
Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2

Overige waterflora (EKR) 0,6 G2

Fytoplankton (EKR) 0,6 G2

Vis (EKR) 0,6 G2

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

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

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

Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2

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

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2

goedmatigontoereikendslechtLegenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes 

wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 15/09/2009
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Maatregelenoverzicht 2010-2015

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

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

Gemeenteoverige inrichtingsmaatregelen

Waterschapoverige inrichtingsmaatregelen

Waterschapuitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschapuitvoeren onderzoek

Gemeenteverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschapverbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

WaterschapVerwijderen verontreinigde bagger

Waterschapvispasseerbaar maken kunstwerk

Onderbouwing van fasering

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd 

en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:

aanleg speciale leefgebieden voor vis Waterschap

aanpassen waterpeil Waterschap

uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer

Waterschap

verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water

Waterschap

vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap

Situatie op 15/09/2009
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De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de 

gestelde doelen is hieronder weergegeven:

- Met betrekking tot peilbeheer is momenteel nog onbekend wat wenselijk is en mogelijk zonder significante schade

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 

2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. 

Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 

2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn 

vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties 

binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg 

van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering 

nodig is.

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. 

Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering 

en de consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering 

op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen 

voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode 

kunnen worden uitgevoerd.

- technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens

De uitvoering van maatregelen voor het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere 

(water)opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het  is hierbij van belang dat voor de uitvoering gezocht wordt naar 

synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, 

graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere (water)opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als 

de gewenste uitvoering voor de KRW. Om te voorkomen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten 

worden gemaakt., wordt ervoor gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te 

voeren  Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden 

afgerond.

- onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode 

stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte 

te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In 

afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van 

aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot 

fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 

omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Toelichting en literatuurverwijzing
Deze maatregelen worden uitgevoerd mits uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen technisch uitvoerbaar en 

maatschappelijk haalbaar zijn.

Uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 2 van het "Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn 

Water", behorende bij "Water Voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2009".

Chemische toestand en overige relevante stoffen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 

overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. 

Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

ammoniumOverige relevante verontreinigende stoffen

koperOverige relevante verontreinigende stoffen

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 

sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische 

doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale 

maatregelen vast. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de 

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het 

Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 15/09/2009
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Situatie op 15/09/2009

149



ge
om

or
fo

lo
gi

e

la
nd

sc
ha

p

er
fg

oe
d

ar
ch

eo
lo

gi
e

w
at

er
hu

is
ho

ud
in

g

st
ed

el
ijk

ge
bi

ed

sc
he

ep
va

ar
t

re
cr

ea
tie

na
tu

ur

la
nd

bo
uw

in
fr

as
tr

uc
tu

ur

in
du

st
rie

en
er

gi
ev

oo
rz

ie
ni

ng

dr
in

kw
at

er

Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_1_1

Basisgegevens 

Naam Amstellandboezem 
NL11_1_1 Code 
Sterk veranderd Status 
M6b - Grote ondiepe kanalen met 
scheepvaart 

Type

Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en 
Vecht 

Waterbeheergebied 

Provincie Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland 
Gemeente Abcoude, Amstelveen, Amsterdam, 

Breukelen, De Ronde Venen, Diemen, 
Loenen, Nieuwkoop, Ouder-Amstel, 
Uithoorn, Woerden 

Karakterschets van het waterlichaam 

Groot, ondiep kanaal dat vooral bestaat uit oppervlaktewater waarbij de herkomst wisselend is en de stroomrichting 
gedurende het jaar kan omkeren. Periodiek is er zichtbare stroming, vooral in de buurt van inlaten/gemalen. Vaak is sprake 
van een belangrijke scheepvaartfunctie, wat ook leidt tot een rechte waterbak (rechthoekig of trapeziumvorm) met abrupte 
overgangen van land naar water. 

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

Afgevallen maatregelen 

MilieukwaliteitGebruiksfunctie

xBeperken van scheepvaart in grote kanalen 
xFlexibel peilbeheer in boezemwateren 

xVerwijderen waterkeringen 

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

- geen alternatieven beschikbaar 

Beperken van scheepvaart in grote kanalen

Situatie op 18/09/2009
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De beroepsscheepvaart heeft een belangrijke economische functie in Nederland, niet alleen als sector op zichzelf, maar 
ook omdat veel bedrijfstakken afhankelijk zijn van aanvoer / afvoer van grondstoffen of producten per schip. Slechts een 
beperkt aantal wateren is toegerust op deze scheepvaartfunctie. Verminderen van de scheepvaart betekent dat het 
transport, gezien het economisch belang, op andere manieren plaats zal moeten vinden en dat sprake zal zijn van 
inkomstenderving voor de sector zelf. De alternatieven (meestal vervoer per weg) hebben in verhouding tot de 
scheepvaart een negatievere invloed op het milieu en leiden tot meer energieverbruik. Daarom wordt het beperken van 
scheepvaart vanwege deze effecten als schadelijk voor het milieu beschouwd. 

Door het hanteren van een flexibeler peilbeheer in het boezemwater kunnen in (extreem) natte situaties hogere 
waterstanden optreden waardoor de kans op overstroming en wateroverlast toe neemt. Een gevolg hiervan is een 
aanzienlijke  schade voor zowel de landbouw als het stedelijk gebied.  Omdat het areaal waar schade optreedt door 
wateroverlast over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van hier gelegen gebruiksfuncties alleen 
tegen onevenredig hoge kosten mogelijk.  De scheepvaart vraagt  eveneens om een sterk gereguleerd peil. Zowel een te 
laag peil (i.v.m. minimale diepte voor bevaarbaarheid) als een te hoog peil (i.v.m. voldoende hoogte voor passeerbaarheid 
kruisende infrastructuur) leiden ertoe dat de scheepvaart in mogelijkheden wordt beperkt. Het op andere wijze vervoeren 
van producten is noodzakelijk als de functie scheepvaart niet meer kan worden vervuld. Dit heeft per saldo veelal 
negatieve effecten voor het milieu. 

Flexibel peilbeheer in boezemwateren

Het verwijderen van waterkeringen heeft via het mechanisme veiligheid nagenoeg altijd negatieve consequenties op één 
of meerdere gebruiksfuncties. Omdat het areaal waar schade optreedt bij het verwijderen van de waterkering over het 
algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge kosten 
mogelijk. 

Verwijderen waterkeringen

Toelichting

Literatuur
Deelgebied rapportage Amstellandboezem, Waternet 2008 
Onderbouwing status, doelen en fasering waterlichamen in het beheergebied van AGV, Waternet 2008 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting
2015

Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M6b (Grote ondiepe kanalen met scheepvaart) 

Macrofauna (EKR) 0,6 G2 
Overige waterflora (EKR) 0,6 G2 
Fytoplankton (EKR) 0,6 G2 
Vis (EKR) 0,6 G2 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,25 G2 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 3,8 G2 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 300 G2 
Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 G2 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2 

goed matig ontoereikendslecht Legenda: zeer goed

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

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

EenheidOmvang Initiatiefnemer Omschrijving 

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

Waterschap uitvoeren onderzoek 

Situatie op 18/09/2009
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Onderbouwing van fasering 

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

EenheidOmvang Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

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

- afwachten resultaat onderzoeksmaatregel, dus mogelijk volgt na 2015 maatregel(en) 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

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

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 

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

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische doel, en 
het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale maatregelen vast. 
Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de waterbeheerders (waterschappen 
en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het Stroomgebiedbeheerplan. 

Situatie op 18/09/2009

Overige relevante verontreinigende stoffen 

Bestrijdingsmiddelen carbendazim, pirimicarb, propoxur 
Prioritaire stoffen totaal cadmium, tributyltin 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_1_2

Basisgegevens 

Naam Vecht 
NL11_1_2 Code 
Sterk veranderd Status 
M7b - Grote diepe kanalen met 
scheepvaart 

Type

Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en 
Vecht 

Waterbeheergebied 

Provincie Noord-Holland, Utrecht 
Gemeente Amsterdam, Breukelen, Loenen, 

Maarssen, Muiden, Utrecht, Weesp, 
Wijdemeren 

Karakterschets van het waterlichaam 

Groot en diep kanaal dat vooral bestaat uit oppervlaktewater waarbij de herkomst wisselend is en de stroomrichting 
gedurende het jaar kan omkeren. Periodiek is er zichtbare stroming, vooral in de buurt van inlaten/gemalen. Vaak is sprake 
van een belangrijke scheepvaartfunctie, wat ook leidt tot een rechte waterbak (rechthoekig of trapeziumvorm) met abrupte 
overgangen van land naar water. 

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

Afgevallen maatregelen 

MilieukwaliteitGebruiksfunctie

x xFlexibel peilbeheer in boezemwateren 
xVerwijderen waterkeringen 

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

- geen alternatieven beschikbaar 

Flexibel peilbeheer in boezemwateren

Situatie op 18/09/2009
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Door het hanteren van een flexibeler peilbeheer in het boezemwater kunnen in (extreem) natte situaties hogere 
waterstanden optreden waardoor de kans op overstroming en wateroverlast toe neemt. Een gevolg hiervan is een 
aanzienlijke  schade voor zowel de landbouw als het stedelijk gebied.  Omdat het areaal waar schade optreedt door 
wateroverlast over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van hier gelegen gebruiksfuncties alleen 
tegen onevenredig hoge kosten mogelijk.  De scheepvaart vraagt  eveneens om een sterk gereguleerd peil. Zowel een te 
laag peil (i.v.m. minimale diepte voor bevaarbaarheid) als een te hoog peil (i.v.m. voldoende hoogte voor passeerbaarheid 
kruisende infrastructuur) leiden ertoe dat de scheepvaart in mogelijkheden wordt beperkt. Het op andere wijze vervoeren 
van producten is noodzakelijk als de functie scheepvaart niet meer kan worden vervuld. Dit heeft per saldo veelal 
negatieve effecten voor het milieu. 

Het verwijderen van waterkeringen heeft via het mechanisme veiligheid nagenoeg altijd negatieve consequenties op één 
of meerdere gebruiksfuncties. Omdat het areaal waar schade optreedt bij het verwijderen van de waterkering over het 
algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge kosten 
mogelijk. 

Verwijderen waterkeringen

Toelichting

Literatuur
Deelgebiedrapportage Vecht, Waternet 2008 
Onderbouwing status, doelen en fasering waterlichamen in het beheergebied van AGV, Waternet 2008 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting
2015

Maatlat

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M7b (Grote diepe kanalen met scheepvaart) 

Macrofauna (EKR) 0,6 G2 
Overige waterflora (EKR) 0,6 G2 
Fytoplankton (EKR) 0,6 G2 
Vis (EKR) 0,6 G2 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,25 G2 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 3,8 G2 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 300 G2 
Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 G2 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2 

goed matig ontoereikendslecht Legenda: zeer goed

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

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

EenheidOmvang Initiatiefnemer Omschrijving 

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

Waterschap aanleg speciale leefgebieden voor vis 
Waterschap uitvoeren onderzoek 
Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / 

stilstaand water 
Waterschap verminderen belasting RWZI 
Waterschap Verwijderen verontreinigde bagger 
Waterschap wijzigen / beperken gebruiksfunctie

Situatie op 18/09/2009
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Onderbouwing van fasering 

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

EenheidOmvang Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / 
stilstaand water 

Waterschap 

verminderen belasting RWZI Overig 
verminderen belasting RWZI Waterschap 

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

- technisch onhaalbaar in verband met uitvoeringscapaciteit 
Inrichtingsmaatregelen vormen een groot deel van het maatregelpakket. Zowel overheden als uitvoerende organisaties 
(aannemers) voeren momenteel al maatregelen uit. Het totale voorgestelde pakket aan KRW-maatregelen vraagt een forse 
versnelling van uitvoering als het hele pakket voor 2015 wordt gerealiseerd. Voorbereiding en uitvoering vragen specifieke 
kennis en capaciteiten, die in beperkte mate aanwezig is. Uitvoering van alle benodigde inrichtingsmaatregelen in de 
eerste planperiode van het SGBP is dan ook niet mogelijk. Om deze reden wordt gefaseerd. 

Toelichting en literatuurverwijzing

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

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

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

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

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische doel, en 
het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale maatregelen vast. 
Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de waterbeheerders (waterschappen 
en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het Stroomgebiedbeheerplan. 

Situatie op 18/09/2009

cadmium, tributyltin 
propoxur 

Prioritaire stoffen totaal 
Bestrijdingsmiddelen 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_2_3

Basisgegevens 

Naam Vaarten Ronde Venen 
NL11_2_3 Code 
Kunstmatig Status 
M10 - Laagveen vaarten en kanalen Type
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en 
Vecht 

Waterbeheergebied 

Provincie Utrecht 
Gemeente Breukelen, De Ronde Venen 

Karakterschets van het waterlichaam 

Kanaal of vaart die vooral in laag Nederland voorkomt, waar veen en rivier/zeeafzettingen voorkomen. De herkomst van het 
water is wisselend. Periodiek is er sprake van waterstroming, functioneel is er nauwelijks scheepvaart aanwezig. 

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting
2015

Maatlat

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

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

goed matig ontoereikendslecht Legenda: zeer goed

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

Situatie op 18/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_2_3

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

EenheidOmvang Initiatiefnemer Omschrijving 

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

Provincie verbreden / nvo; langzaam stromend / 
stilstaand water 

6 km 

Onderbouwing van fasering 

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

EenheidOmvang Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

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

- natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 
Een aanzienlijk deel van de inrichtingsmaatregelen wordt al in de eerste planperiode uitgevoerd. Uit onderzoek is gebleken 
dat het in veel gevallen een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe 
situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen zijn de 
effecten van maatregelen in de eerste planperiode pas in de tweede planperiode volledig van kracht en worden in deze 
planperiode geen aanvullende maatregelen getroffen. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

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

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

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

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische doel, en 
het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale maatregelen vast. 
Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de waterbeheerders (waterschappen 
en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het Stroomgebiedbeheerplan. 

Situatie op 18/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_2_7

Basisgegevens 

Naam Vaarten Groot Mijdrecht 
NL11_2_7 Code 
Kunstmatig Status 
M10 - Laagveen vaarten en kanalen Type
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en 
Vecht 

Waterbeheergebied 

Provincie Noord-Holland, Utrecht 
Gemeente De Ronde Venen, Ouder-Amstel 

Karakterschets van het waterlichaam 

Kanaal of vaart die vooral in laag Nederland voorkomt, waar veen en rivier/zeeafzettingen voorkomen. De herkomst van het 
water is wisselend. Periodiek is er sprake van waterstroming, functioneel is er nauwelijks scheepvaart aanwezig. 

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting
2015

Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G2 
Overige waterflora (EKR) 0,6 G2 
Fytoplankton (EKR) 0,6 G2 
Vis (EKR) 0,46 G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,15 G2 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 2,8 G2 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 300 G2 
Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G2 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,65 G2 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,0 G2 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 40-120 G2 

goed matig ontoereikendslecht Legenda: zeer goed

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

Situatie op 18/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_2_7

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

EenheidOmvang Initiatiefnemer Omschrijving 

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

Onderbouwing van fasering 

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

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / 
stilstaand water 

Waterschap 

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

- technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 2015 
is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. Bovendien is 
het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 2012), want er is 
vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn vaak gebonden aan 
bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties binnen de komende 
periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg van juridische procedures 
een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering nodig is. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

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

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

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

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische doel, en 
het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale maatregelen vast. 
Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de waterbeheerders (waterschappen 
en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het Stroomgebiedbeheerplan. 

Situatie op 18/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_3_4

Basisgegevens 

Naam Vinkeveense Plassen 
NL11_3_4 Code 
Kunstmatig Status 
M20 - Matig grote diepe gebufferde merenType

Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en 
Vecht 

Waterbeheergebied 

Provincie Utrecht 
Gemeente Abcoude, De Ronde Venen 

Karakterschets van het waterlichaam 

Plassen en meren die groter zijn dan 0,5 km2 en een waterdiepte van meer dan 3 meter kennen. Deze plassen worden 
gevoed door regen- en grondwater; soms is er sprake van kwel (lokaal, regionaal of vanuit een rivier). De bodem bestaat 
overwegend uit zand, grind of klei, maar ook met veen- en sliblagen. 

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting
2015

Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,5 G3 
Overige waterflora (EKR) 0,6 G1 
Fytoplankton (EKR) 0,6 G1 
Vis (EKR) 0,6 G1 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,03 G1 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 0,9 G1 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 200 G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 1,7 G1 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 6,5-8,5 G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 60-120 G1 

goed matig ontoereikendslecht Legenda: zeer goed

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

Situatie op 18/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_3_4

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

EenheidOmvang Initiatiefnemer Omschrijving 

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

Waterschap aanpassen inlaat / doorspoelen / scheiden 
water

Waterschap uitvoeren onderzoek 

Onderbouwing van fasering 

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

EenheidOmvang Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

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

- natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 
Een aanzienlijk deel van de inrichtingsmaatregelen wordt al in de eerste planperiode uitgevoerd. Uit onderzoek is gebleken 
dat het in veel gevallen een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe 
situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen zijn de 
effecten van maatregelen in de eerste planperiode pas in de tweede planperiode volledig van kracht en worden in deze 
planperiode geen aanvullende maatregelen getroffen. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

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

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 

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

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische doel, en 
het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale maatregelen vast. 
Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de waterbeheerders (waterschappen 
en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het Stroomgebiedbeheerplan. 

Situatie op 18/09/2009

Prioritaire stoffen totaal cadmium, tributyltin 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_3_8

Basisgegevens 

Naam Grote Maarsseveense Plas 
NL11_3_8 Code 
Kunstmatig Status 
M20 - Matig grote diepe gebufferde merenType

Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en 
Vecht 

Waterbeheergebied 

Provincie Utrecht 
Gemeente Maarssen 

Karakterschets van het waterlichaam 

Plassen en meren die groter zijn dan 0,5 km2 en een waterdiepte van meer dan 3 meter kennen. Deze plassen worden 
gevoed door regen- en grondwater; soms is er sprake van kwel (lokaal, regionaal of vanuit een rivier). De bodem bestaat 
overwegend uit zand, grind of klei, maar ook met veen- en sliblagen. 

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting
2015

Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,56 G3 
Overige waterflora (EKR) 0,6 G1 
Fytoplankton (EKR) 0,6 G1 
Vis (EKR) 0,59 G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,03 G1 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 0,9 G1 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 200 G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 1,7 G1 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 6,5-8,5 G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 60-120 G1 

goed matig ontoereikendslecht Legenda: zeer goed

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

Situatie op 18/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_3_8

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

EenheidOmvang Initiatiefnemer Omschrijving 

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

Onderbouwing van fasering 

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

EenheidOmvang InitiatiefnemerOmschrijving

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

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

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

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

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

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

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische doel, en 
het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale maatregelen vast. 
Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de waterbeheerders (waterschappen 
en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het Stroomgebiedbeheerplan. 

Situatie op 18/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_5_1

Basisgegevens 

Naam Loosdrechtse Plassen 
NL11_5_1 Code 
Kunstmatig Status 
M27 - Matig grote ondiepe 
laagveenplassen 

Type

Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en 
Vecht 

Waterbeheergebied 

Provincie Noord-Holland, Utrecht 
Gemeente Breukelen, Maarssen, Wijdemeren 

Karakterschets van het waterlichaam 

Ondiepe plassen in laagveengebieden die in voortdurende ontwikkeling zijn. Allerlei opeenvolgende natuurtypen zijn 
aanwezig (van open water via veen naar bos). Soms kan zich zelfs hoogveen vormen. De bodem bestaat voor minder dan 
50% uit veen, het overige gedeelte is zand en/of klei. 

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting
2015

Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G1 
Overige waterflora (EKR) 0,6 G1 
Fytoplankton (EKR) 0,6 G1 
Vis (EKR) 0,6 G1 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,09 G1 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 1,3 G1 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 200 G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,9 G1 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-7,5 G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 60-120 G1 

goed matig ontoereikendslecht Legenda: zeer goed

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

Situatie op 18/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_5_1

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

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

Waterschap aanpassen inlaat / doorspoelen / scheiden water 
Waterschap aanpassen waterpeil 
Gemeente opheffen ongezuiverde lozingen 
Terreinbeheerder overige beheermaatregelen 
Waterschap overige beheermaatregelen 
Terreinbeheerder uitvoeren onderzoek 
Waterschap uitvoeren onderzoek 
Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 
Terreinbeheerder Verwijderen verontreinigde bagger 

Onderbouwing van fasering 

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

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

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

- technisch onhaalbaar in verband met maatschappelijk draagvlak 
De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact  hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. Dit 
betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht  over de wijze van uitvoering en de 
consequenties daarvan.  Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering op een 
dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen voorbereiding van een 
complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode kunnen worden uitgevoerd. 

Situatie op 18/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_5_1

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

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

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie
cadmium, tributyltin Prioritaire stoffen totaal 

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

Situatie op 18/09/2009

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische doel, en het 
moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale maatregelen vast. Voor de 
overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de waterbeheerders (waterschappen en 
Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het Stroomgebiedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_5_4

Basisgegevens 

Naam Terra Nova 
NL11_5_4 Code 
Kunstmatig Status 
M27 - Matig grote ondiepe 
laagveenplassen 

Type

Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en 
Vecht 

Waterbeheergebied 

Provincie Noord-Holland, Utrecht 
Gemeente Loenen, Wijdemeren 

Karakterschets van het waterlichaam 

Ondiepe plassen in laagveengebieden die in voortdurende ontwikkeling zijn. Allerlei opeenvolgende natuurtypen zijn 
aanwezig (van open water via veen naar bos). Soms kan zich zelfs hoogveen vormen. De bodem bestaat voor minder dan 
50% uit veen, het overige gedeelte is zand en/of klei. 

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting
2015

Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,5 G2 
Overige waterflora (EKR) 0,51 G2 
Fytoplankton (EKR) 0,6 G1 
Vis (EKR) 0,38 G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,09 G1 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 1,3 G1 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 200 G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,9 G1 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-7,5 G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 60-120 G1 

goed matig ontoereikendslecht Legenda: zeer goed

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

Situatie op 18/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_5_4

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

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

Gemeente aanpassen begroeiing langs water 
Waterschap aanpassen inlaat / doorspoelen / scheiden water 
Gemeente uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer 

Onderbouwing van fasering 

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

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

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

- natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 
Een aanzienlijk deel van de inrichtingsmaatregelen wordt al in de eerste planperiode uitgevoerd. Uit onderzoek is gebleken 
dat het in veel gevallen een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe 
situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen zijn de 
effecten van maatregelen in de eerste planperiode pas in de tweede planperiode volledig van kracht en worden in deze 
planperiode geen aanvullende maatregelen getroffen. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

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

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

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

Situatie op 18/09/2009

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische doel, en het 
moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale maatregelen vast. Voor de 
overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de waterbeheerders (waterschappen en 
Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het Stroomgebiedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_6_5

Basisgegevens 

Naam Molenpolder en Tienhovense Plassen 
NL11_6_5 Code 
Kunstmatig Status 
M27 - Matig grote ondiepe 
laagveenplassen 

Type

Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en 
Vecht 

Waterbeheergebied 

Provincie Utrecht 
Gemeente De Bilt, Maarssen, Wijdemeren 

Karakterschets van het waterlichaam 

Ondiepe plassen in laagveengebieden die in voortdurende ontwikkeling zijn. Allerlei opeenvolgende natuurtypen zijn 
aanwezig (van open water via veen naar bos). Soms kan zich zelfs hoogveen vormen. De bodem bestaat voor minder dan 
50% uit veen, het overige gedeelte is zand en/of klei. 

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting
2015

Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,6 G1 
Overige waterflora (EKR) 0,6 G1 
Fytoplankton (EKR) 0,6 G1 
Vis (EKR) 0,6 G1 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,09 G1 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 1,3 G1 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 200 G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,9 G1 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-7,5 G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 60-120 G1 

goed matig ontoereikendslecht Legenda: zeer goed

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

Situatie op 18/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_6_5

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

EenheidOmvang Initiatiefnemer Omschrijving 

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

Terreinbeheerder aanpassen begroeiing langs water 
Terreinbeheerder aanpassen inlaat / doorspoelen / scheiden 

water
Waterschap aanpassen waterpeil 
Terreinbeheerder overige inrichtingsmaatregelen 
Terreinbeheerder uitvoeren onderzoek 
Waterschap uitvoeren onderzoek 
Terreinbeheerder Verwijderen verontreinigde bagger 

Onderbouwing van fasering 

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

EenheidOmvang Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

aanpassen waterpeil Waterschap 

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

- technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens 
De uitvoering van maatregelen voor het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere 
(water)opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het  is hierbij van belang dat voor de uitvoering gezocht wordt naar 
synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, graafwerkzaamheden 
worden uitgevoerd e.d. Andere (water)opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als de gewenste uitvoering voor 
de KRW. Om te voorkomen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten worden gemaakt., wordt ervoor 
gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te voeren  Het gevolg hiervan is dat de 
gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden afgerond. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

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

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie
cadmium Prioritaire stoffen totaal 

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

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische doel, en 
het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale maatregelen vast. 
Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de waterbeheerders (waterschappen 
en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het Stroomgebiedbeheerplan. 

Situatie op 18/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_7_1

Basisgegevens 

Naam Botshol 
NL11_7_1 Code 
Kunstmatig Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en 
Vecht 

Waterbeheergebied 

Provincie Utrecht 
Gemeente Abcoude, De Ronde Venen 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting
2015

Maatlat

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

Macrofauna (EKR) 0,4 G3 
Overige waterflora (EKR) 0,6 G1 
Fytoplankton (EKR) 0,6 G1 
Vis (EKR) 0,45 G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 G1 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 1,8 G1 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 300 G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C) 25 G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter) 0,9 G1 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 6,0-9,0 G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) 60-120 G1 

goed matig ontoereikendslecht Legenda: zeer goed

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

Situatie op 18/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_7_1

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

EenheidOmvang Initiatiefnemer Omschrijving 

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

Waterschap aanpassen waterpeil 
Waterschap uitvoeren onderzoek 

Onderbouwing van fasering 

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

EenheidOmvang Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

overige beheermaatregelen Terreinbeheerder 
overige inrichtingsmaatregelen Terreinbeheerder 

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

- technisch onhaalbaar in verband met uitvoeringscapaciteit 
Inrichtingsmaatregelen vormen een groot deel van het maatregelpakket. Zowel overheden als uitvoerende organisaties 
(aannemers) voeren momenteel al maatregelen uit. Het totale voorgestelde pakket aan KRW-maatregelen vraagt een forse 
versnelling van uitvoering als het hele pakket voor 2015 wordt gerealiseerd. Voorbereiding en uitvoering vragen specifieke 
kennis en capaciteiten, die in beperkte mate aanwezig is. Uitvoering van alle benodigde inrichtingsmaatregelen in de 
eerste planperiode van het SGBP is dan ook niet mogelijk. Om deze reden wordt gefaseerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

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

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

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

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische doel, en 
het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale maatregelen vast. 
Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de waterbeheerders (waterschappen 
en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het Stroomgebiedbeheerplan. 

Situatie op 18/09/2009

Prioritaire stoffen totaal cadmium, kwik 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_8_1

Basisgegevens 

Naam Tussenboezem Vinkeveen a 
NL11_8_1 Code 
Kunstmatig Status 
M10 Laagveen vaarten en kanalen Type
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en 
Vecht 

Waterbeheergebied 

Provincie Utrecht 
Gemeente Breukelen, De Ronde Venen 

Karakterschets van het waterlichaam 

Kanaal of vaart die vooral in laag Nederland voorkomt, waar veen en rivier/zeeafzettingen voorkomen. De herkomst van het 
water is wisselend. Periodiek is er sprake van waterstroming, functioneel is er nauwelijks scheepvaart aanwezig.

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting
2015

Maatlat

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

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

goed matig ontoereikendslecht Legenda: zeer goed

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

Situatie op 18/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_8_1

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

EenheidOmvang Initiatiefnemer Omschrijving 

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

Terreinbeheerder Verwijderen verontreinigde bagger 

Onderbouwing van fasering 

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

EenheidOmvang Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

aanpassen inlaat / doorspoelen / scheiden 
water

Waterschap 

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

- technisch onhaalbaar in verband met uitvoeringscapaciteit 
Inrichtingsmaatregelen vormen een groot deel van het maatregelpakket. Zowel overheden als uitvoerende organisaties 
(aannemers) voeren momenteel al maatregelen uit. Het totale voorgestelde pakket aan KRW-maatregelen vraagt een forse 
versnelling van uitvoering als het hele pakket voor 2015 wordt gerealiseerd. Voorbereiding en uitvoering vragen specifieke 
kennis en capaciteiten, die in beperkte mate aanwezig is. Uitvoering van alle benodigde inrichtingsmaatregelen in de 
eerste planperiode van het SGBP is dan ook niet mogelijk. Om deze reden wordt gefaseerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

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

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

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

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische doel, en 
het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale maatregelen vast. 
Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de waterbeheerders (waterschappen 
en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het Stroomgebiedbeheerplan. 

Situatie op 18/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_8_2

Basisgegevens 

Naam Tussenboezem Vinkeveen b 
NL11_8_2 Code 
Kunstmatig Status 
M8 - Gebufferde laagveensloten Type
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en 
Vecht 

Waterbeheergebied 

Provincie Utrecht, Zuid-Holland 
Gemeente De Ronde Venen, Nieuwkoop, Uithoorn 

Karakterschets van het waterlichaam 

Kanaal of vaart die vooral in laag Nederland voorkomt, waar veen en rivier/zeeafzettingen voorkomen. De herkomst van het 
water is wisselend. Periodiek is er sprake van waterstroming, functioneel is er nauwelijks scheepvaart aanwezig. 

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

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting
2015

Maatlat

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

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

goed matig ontoereikendslecht Legenda: zeer goed

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

Situatie op 18/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_8_2

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

EenheidOmvang Initiatiefnemer Omschrijving 

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

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / 
stilstaand water 

Onderbouwing van fasering 

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

EenheidOmvang Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

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

- natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 
Een aanzienlijk deel van de inrichtingsmaatregelen wordt al in de eerste planperiode uitgevoerd. Uit onderzoek is gebleken 
dat het in veel gevallen een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe 
situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen zijn de 
effecten van maatregelen in de eerste planperiode pas in de tweede planperiode volledig van kracht en worden in deze 
planperiode geen aanvullende maatregelen getroffen. 

Toelichting en literatuurverwijzing

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

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

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie

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

Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het ecologische doel, en 
het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met dit plan de provinciale maatregelen vast. 
Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de plannen van de gemeenten en de waterbeheerders (waterschappen 
en Rijkswaterstaat); voor de overige onderdelen naar het Stroomgebiedbeheerplan. 

Situatie op 18/09/2009
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL11_8_2

Situatie op 18/09/2009

Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam 
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