
Schoon oppervlaktewater
1A KRW oppervlaktewaterlichamen
1B Biologische doelen niet-KRW-wateren, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
1C Biologische doelen niet-KRW-wateren, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
1D Biologische doelen niet-KRW-wateren, Waterschap Rivierenland
1E Biologische doelen niet-KRW-wateren, Waterschap Vallei en Veluwe
1F Waterparels
1G Opkomende stoffen, zwemwater, beschermingszone oppervlaktewaterwinning
Schone bodem en grondwater
2 Begrenzing grondwaterlichamen, grondwaterbeschermingszones, overige winningen voor menselijke   
  consumptie
Bodem
3 Bodemkwaliteit, sponswerking en bodemvruchtbaarheid, aardkundige waarden en monumenten,     
 ontgrondingen
Voldoende water en voorkomen wateroverlast
4A Waterbergingsgebied, werkingsgebied verdringingsreeks
4B Zoekgebied drinkwater, strategische grondwatervoorraad, nationale grondwaterreserves
4C Verdrogingsgevoelige natuur binnen Natura 2000 en NNN
4D Wateroverlast
4E Toekomstbestendig Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal-gebied
4F Zoetwaterregio’s
Waterveiligheid
5 Primaire waterkeringen, regionale waterkeringen, overstroombaar gebied en buitendijks gebied
Energie uit bodem en water
6A Aquathermie en ondiepe open bodemenergie
6B Aardwarmte
6C Winning van olie en gas, ondergrondse opslag van stoffen en winning van schaliegas
Overkoepelende thema’s
7 Duurzaam gebruik ondergrond en circulair bodem- en waterbeheer

KAARTEN Overzicht
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