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1 Inleiding en status 

Dit rapport is een ambtelijk technisch achtergrond document met een toelichting op 
grondwateraspecten behorend bij het stroomgebiedsbeheerplan (SGBP). Vanuit de Europese 
Commissie is in de “Blueprint to safeguard Europe’s water resources” met daarin onder andere 
een analyse van de stroomgebiedsbeheersplannen uit 2009 aangedrongen op meer 
transparantie en toegankelijkheid van relevante informatie. Op het gebied van grondwater vervult 
dit achtergronddocument daarin een belangrijke rol.  
 
Centraal in het document staan de doelen en de onderbouwing van de risicoanalyse en de 
toestandbeoordeling van het grondwater zoals opgenomen in de factsheets grondwater. Daar 
waar relevant en beschikbaar is naast de verplichte KRW informatie aanvullende regionale 
informatie weergegeven.  
 
Het document is opgesteld vanuit de werkgroep grondwater Rijn-West, in het kader van de 
implementatie van Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De samenstelling van deze werkgroep 
is opgenomen in bijlage 1. Hoewel de eindbeoordeling van de grondwaterlichamen (GWL) 
uiteraard niet verschilt van die in het SGBP, geeft dit achtergrond document op een aantal punten 
meer informatie.  
 
Dit document wordt niet bestuurlijk vastgesteld en heeft daarom geen andere status dan dat van 
een ‘ambtelijk technisch achtergrond document’. Reden hiervoor is, dat de SGBP’s, met daarin 
de eindbeoordeling van onder meer de grondwaterlichamen, reeds bestuurlijk worden 
vastgesteld.  
 
1.1 Doel 
Doel van dit ambtelijk technisch achtergrond document is het bundelen van informatie die 
gebruikt wordt voor de verschillende KRW-rapportages. Er is niet per se gestreefd naar een 
rapport dat ‘van kaft tot kaft’ gelezen zal worden. Wel naar een rapport waarin per onderdeel 
staat aangegeven welke informatie of data gebruikt is, hoe en waarom deze data bewerkt is en 
wat daarvan de KRW-relevantie of conclusie is.  
 
1.2 Leeswijzer 
De opzet en indeling van het achtergrond document volgt de indeling van het SGBP op 
hoofdlijnen. Echter, omdat dit document met name een actualisatie betreft van de beschrijving 
van de kwantitatieve en chemische toestand wijkt de paragraafindeling af van het SGBP. 
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2 Beschrijving stroomgebied 

2.1 Methodiek begrenzing en karakterisering grondwaterlichamen 
Een grondwaterlichaam is volgens de definitie van de KRW ‘een afzonderlijke grondwatermassa 
met een eenduidig te omschrijven chemische en kwantitatieve toestand’. De KRW geeft 
verschillende mogelijkheden voor de wijze waarop GWL worden begrensd. In Nederland wordt 
gebruik gemaakt van de geologische opbouw van de grondwaterlichamen, grondwaterstroming 
en bestuurlijke grenzen. Vanwege het ontbreken van geologische barrières zijn de 
onderscheiden GWL in de diverse deelstroomgebieden groot van omvang.  
 
Ten opzichte van de artikel 5 rapportage in 2005 zijn er een drietal nadere uitgangspunten 
gedefinieerd die gehanteerd zijn om de grondwaterlichamen te begrenzen: 
 
• Aanwijzen aparte brak/zout grondwaterlichamen in gebieden waar brak/zout grondwater aan 

het oppervlak komt en een rol speelt in het hydrologisch systeem. 
• Niet aanwijzen van aparte grondwaterlichamen voor ondiepe klei/veenlagen. Klei/veenlagen 

vormen één grondwaterlichaam samen met het diepere grondwater in de onderliggende 
(zand)pakketten. 

• De grondwaterbeschermingsgebieden niet als afzonderlijke kleine grondwaterlichamen 
onderscheiden maar deel uit te laten maken van de grote grondwaterlichamen. Aangezien in 
de meeste grondwaterlichamen grondwaterwinningen voorkomen voor menselijke consumptie 
worden die grondwaterlichamen in hun geheel opgenomen in het register van beschermde 
gebieden.  

 
Grondwaterlichamen 
In Nederland zijn 23 grondwaterlichamen (GWL) onderscheiden in de stroomgebieden Eems, 
Schelde, Maas en Rijn. Hiervan zijn er 18 zoet en 5 zout. Het gaat om zandige watervoerende 
pakketten in de verschillende stroomgebieden die deels afgedekt zijn door een klei- dan wel 
veenpakket. Daarnaast zijn in de stroomgebieden van Maas en Schelde twee diepe 
grondwaterlichamen onderscheiden. Elk GWL moet aan één stroomgebied toegewezen kunnen 
worden en per GWL moet duidelijk zijn of de doelstellingen uit de KRW gehaald kunnen worden.  
 
2.2 Algemene beschrijving grondwaterlichamen 
In Rijn-West zijn vier grondwaterlichamen (GWL) aanwezig, bestaande uit een 
zandgrondwaterlichaam (zand Rijn-West – NLGW0005), een zout grondwaterlichaam 
(NLGW0011 – zout Rijn-West), een grondwaterlichaam met een afdekkend pakket (Deklaag Rijn-
West - NLGW0012) en een duingrondwaterlichaam (duin Rijn-West - NLGW0016). 
 
In tabel 2.1 staan enkele specifieke gegevens van de afzonderlijke grondwaterlichamen. 
De conceptuele modellen van de GWL binnen Rijn-West zijn weergegeven in figuren 2.1 t/m 2.7. 
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Tabel 2.1. Gegevens van de afzonderlijke grondwaterlichamen (bron: SGBP 1 Rijndelta) 

Grondwaterlichaam Oppervlak 
(km2) 

Dikte (m) Aantal 
watervoerende 

pakketten 

Volume 
Grondwaterlichaam 

(km3) 
Code naam     
NLGW0005 Zand Rijn West 435 177 3 77 
NLGW0011 Zout Rijn-West 2.986 180 3 537 
NLGW0012 Deklaag Rijn-West 4.044 180 3 728 
NLGW0016 Duin Rijn-West 642 180 1 116 

 
De opbouw van de Nederlandse ondergrond wordt uitgebreid beschreven en onderhouden in een 
REgionaal Geohydrologisch InformatieSysteem (REGIS). Zowel de verbreiding van de diverse 
lagen als ook de geohydrologische karakteristieken zijn daarin opgenomen. Een overzichtskaart 
van de grondwaterlichamen Zout, Deklaag en Duin Rijn-West staat weergegeven in figuur 2.1.  
 
Zand Rijn West 
De totale oppervlakte van het GWL Zand Rijn-West bedraagt 435 km2 met een gemiddelde dikte 
van 177 meter (zie figuur 2.1 en 2.2). Het GWL heeft 3 watervoerende pakketten en een volume 
van 77 km3. Zand Rijn-West is geen aaneengesloten GWL, maar bestaat uit 4 ‘eilandjes’ waar 
water naar de diepte kan infiltreren. In het omliggende gebied is een deklaag aanwezig en wordt 
veel water oppervlakkig afgevoerd. Van het GWL is in samenhang met het GWL Zand Rijn 
Midden een conceptueel model gemaakt in 3D met daarin de grondwaterstroming en de opbouw 
van de ondergrond, zie figuur 2.2. 
 
Het GWL bevindt zich voor het grootste deel in Het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug, daarnaast 
ook bij Den Burg op Texel, op Wieringen, en rond Nijmegen. Het wordt hoofdzakelijk gevormd 
door Glaciale stuwheuvels die door het landijs in de voorlaatste ijstijd zijn opgestuwd tot tientallen 
meters hoogte. Het GWL is een zandig infiltratiegebied, gevoed door neerslag. Het zoete 
grondwater kan tot grote diepte reiken (op plaatsen meer dan 200 m). Dit GWL is een belangrijk 
infiltratiegebied dat voor een groot deel ook het GWL deklaag Rijn-West voedt. Regionale zoete 
grondwaterstromingen dringen vanaf de Utrechtse Heuvelrug in westelijke richting het verzilte 
gebied binnen. Zoet grondwater wordt vooral onttrokken langs de flanken van de Utrechtse 
Heuvelrug. Ter hoogte van de stuwwal bij Nijmegen stroomt er water vanuit het Nederlandse 
zandgrondwaterlichaam Rijn-West naar het Duitse GWL, maar de omvang van deze stroming is 
op de schaal van het GWL niet significant.  
 
In het gebied komen twee Natura2000 gebieden voor die grondwaterafhankelijk zijn. Op 16 
locaties wordt grondwater onttrokken ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. 
 
Deklaag Rijn-West 
De totale oppervlakte van het GWL Deklaag Rijn-West bedraagt 4044 km2 met een gemiddelde 
dikte van 180 meter (zie figuur 2.2, 2.4, 2.6 en 2.7). Het GWL heeft 3 watervoerende pakketten 
en een volume van 728 km3. Van het GWL is in samenhang met het GWL Zout Rijn-West een 
conceptueel model gemaakt in 3D met daarin de grondwaterstroming en de opbouw van de 
ondergrond, zie figuur 2.3 (Noordelijk blok) en 2.4 (zuidelijk blok). 
 
Het GWL is het grootste GWL in dit deelstroomgebied en bevindt zich voor het grootste deel in 
het Zuidoostelijke deel van het Rijn-West stroomgebied. Daarnaast ligt een deel van het GWL in 
West-Friesland. In dit GWL, het zoete grondwaterlichaam van laag Nederland, treedt 
overwegend kwel op in diepe polders en in drainerende waterlopen langs de stuwwallen. De 
ondergrond wordt voornamelijk gevormd door de fluviatiele (sedimentaire rivier afzettingen) 
Pleistocene afzettingen van de Rijn en Oostelijke en Noordelijke riviercomponenten, glaciale 
afzettingen van de Peelo en Drenthe Formaties en mariene Eemlagen. Boven deze afzettingen 
liggen voornamelijk de Formaties van Echteld (fluviatiel) van Holocene ouderdom die de deklaag 
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vormen. In sommige kleinere gebieden vormen de Formaties van Naaldwijk(marien) of 
Nieuwkoop(veen) de Holocene deklaag. Het Holocene afdekkende pakket gedraagt zich 
hydrologisch als een semi-permeabele laag. Het overgrote deel van dit Holocene landschap ligt 
beneden de zeespiegel en wordt kunstmatig ontwaterd. Regionale zoete grondwaterstromingen 
dringen vanaf de Utrechtse Heuvelrug in westelijke richting en vanuit de kustduinen in oostelijke 
richting het verzilte gebied binnen. Deze zoete grondwaterstromingen eindigen in de diepe 
polders. Daarnaast zijn regionale stroomsystemen in gang gezet door de ontwikkeling van de 
polders, waarbij verzoeting vanuit relatief hooggelegen gebieden en meren optreedt, en verzilting 
door diepere stromingen die onder diepe droogmakerijen brakke kwel leveren.  
 
In het gebied komen 10 Natura2000 gebieden voor die grondwaterafhankelijk zijn. Op 33 locaties 
wordt grondwater onttrokken ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. 
 
Zout Rijn-West 
De totale oppervlakte van het GWL Zout Rijn-West bedraagt 2986 km2 met een gemiddelde dikte 
van 180 meter. Het GWL heeft 3 watervoerende pakketten en een volume van 728 km3. Van het 
GWL is in samenhang met het GWL Deklaag Rijn-West een conceptueel model gemaakt in 3D 
met daarin de grondwaterstroming en de opbouw van de ondergrond, zie figuur 2.3 (Noordelijk 
blok) en 2.4 (zuidelijk blok). 
 
Het GWL bevindt zich voor het grootste deel in het Westelijke deel van het Rijn-West 
stroomgebied tussen het GWL Duin Rijn-West en het GWL deklaag Rijn-West. In dit 
grondwaterlichaam, het brak/zoute GWL van laag Nederland, treedt overwegend kwel op in diepe 
polders en in drainerende waterlopen langs de stuwwallen. De ondergrond wordt voornamelijk 
gevormd door de fluviatiele (sedimentaire rivier afzetting) Pleistocene afzettingen van de Rijn en 
Oostelijke en Noordelijke riviercomponenten, glaciale afzettingen van de Peelo en Drenthe 
Formaties en mariene Eemlagen. Boven deze afzettingen liggen voornamelijk de Formaties van 
Naaldwijk (marien) en Nieuwkoop(veen) van Holocene ouderdom die de deklaag vormen. 
Regionale zoete grondwaterstromingen dringen vanaf de Utrechtse Heuvelrug in westelijke 
richting en vanuit de kustduinen in oostelijke richting het verzilte gebied binnen. Deze zoete 
grondwaterstromingen eindigen in de diepe polders. Daarnaast zijn regionale stroomsystemen in 
gang gezet door de ontwikkeling van de polders, waarbij verzoeting vanuit relatief hooggelegen 
gebieden en meren optreedt, en verzilting door diepere stromingen die onder diepe 
droogmakerijen brakke kwel leveren.  
 
In het gebied liggen acht Natura2000 gebieden die allemaal grondwaterafhankelijk zijn. 
 
Duin Rijn-West 
De totale oppervlakte van het GWL Duin Rijn-West bedraagt 642 km2 met een gemiddelde dikte 
van 180 meter. Van het GWL is een conceptueel model gemaakt in 3D met daarin de 
grondwaterstroming en de opbouw van de ondergrond, zie figuur 2.5.  
 
Het GWL heeft 1 watervoerend pakket en een volume van 116 km3 (zie figuur 2.1 en 2.5). Het 
GWL bevindt zich in een strook langs de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust. Het wordt 
hoofdzakelijk gevormd door zandige Holocene duinafzettingen. Het GWL is een zandig 
infiltratiegebied, gevoed door neerslag. Het zoete grondwater reikt tot dieptes van enkele 
tientallen meters. De duinen fungeren als zeewering en zijn in de periode 1860-1930 overwegend 
met naaldbos beplant. In en nabij de duinen liggen waardevolle natuurgebieden. Grote delen van 
de Noord- en Zuid-Hollandse duingebieden worden gebruikt voor de openbare watervoorziening, 
vroeger in de vorm van een gewone winning van grondwater, maar thans vooral na de infiltratie 
van voorgezuiverd rivierwater. Naast de lokale grondwatersystemen rond de infiltratiesystemen 
en winningen zijn er grondwatersystemen die water afvoeren naar de Noordzee en de 
binnenduinrand en landinwaarts gelegen polders. Het grondwater onder de geestgronden is ook 
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zoet, maar daarvan is de kwaliteit minder door de effecten van de lokale land- en tuinbouw 
(bollenteelt).  
 
In het gebied liggen tienNatura2000 gebieden die allemaal grondwaterafhankelijk zijn. Op vijf 
locaties wordt grondwater onttrokken ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. 
 

 
Figuur 2.1. Overzichtskaart van de grondwaterlichamen Zout, Deklaag en Duin Rijn-West  
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Figuur 2.2. Overzichtskaart van de grondwaterlichamen Zand Rijn-West + Zand Rijn-Midden 
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Figuur 2.3. Conceptueel model van de grondwaterlichamen Zout Rijn-West + Deklaag Rijn-West, 

noordelijk blok 
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Figuur 2.4. Conceptueel model van de grondwaterlichamen Zout Rijn-West + Deklaag Rijn-West, 

zuidelijk blok 

 

 
Figuur 2.5. Conceptueel model van het grondwaterlichaam Duin Rijn-West 
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Figuur 2.6.  Conceptueel model van de grondwaterlichamen Zand Rijn-West en Zand Rijn-Midden – 

noordelijk blok  

 

 
Figuur 2.7.  Conceptueel model van de grondwaterlichamen Zand Rijn-West en Zand Rijn-Midden – 

zuidelijk blok 
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2.3 Grensoverschrijdende grondwaterlichamen 
In tegenstelling tot de artikel 5 rapportage uit 2005 worden er op dit moment geen 
grensoverschrijdende grondwaterlichamen meer onderscheiden in Rijn-West. Zand Rijn West 
heeft bij Nijmegen een grensvlak met Duitsland, maar over deze grens vindt geen significante 
grensoverschrijdende grondwaterstroming plaats. 
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3 Significante belasting en effecten van menselijke 
activiteiten 

Het weergeven van de mate van belasting is één van de vereisten vanuit de KRW. Daarbij is 
zowel gebruik gemaakt van landelijke als van aanvullende regionale cijfers.  
 
De gevolgen van grootschalige historische inrichtingsmaatregelen zoals aanleg van de polders 
en ontwatering van veengronden zijn niet meegenomen onder de belastingen. De belastingen die 
hierdoor zijn ontstaan worden als onomkeerbare natuurlijke achtergrondbelastingen beschouwd. 
Plaatselijk kunnen er eventueel mitigerende maatregelen worden genomen in relatie tot 
specifieke doelen. 
 
3.1 Puntbronnen voor het grondwater 
Als de belasting van het grondwater met verontreinigende stoffen duidelijk is te koppelen aan een 
specifieke locatie, spreken we van een puntbron. Dit is het geval op locaties waar de bodem is 
verontreinigd, bijvoorbeeld onder industrieterreinen, in stedelijke gebieden en onder 
stortplaatsen. Zie tabel 3.1. 
 
Er bestaat een landelijk overzicht van bodemverontreinigings- en saneringslocaties, het 
Bodemloket. Via het Bodemloket wordt deze informatie geactualiseerd en toegankelijk gemaakt 
voor derden. Vanuit deze informatiebron is per grondwaterlichaam een overzicht opgesteld van 
de locaties die spoedeisend zijn vanwege verspreidingsrisico’s. 
 
Daarbij zijn de volgende categorieën onderscheiden: 
 
• potentieel spoed: niet onderzochte locaties, inventarisatie is gedeeltelijk gebaseerd op 

potentiële risico’s; 
• spoed: locaties die een bedreiging voor het grondwater vormen zijn beoordeeld als 

‘spoedeisend vanwege hun verspreidingsrisico’. 
 
Puntbronnen die spoedeisend zijn vanwege verspreidingsrisico worden in het algemeen als 
belangrijk aangemerkt voor de KRW. Sanering of beheersing van deze bronnen is nodig om 
verspreiding en eventuele overschrijding van drempel- of normwaarden van het 
grondwaterlichaam in de toekomst te voorkomen. Bij een aantal drinkwaterwinningen bedreigen 
puntbronnen de kwaliteit van het onttrokken grondwater en in 2 gevallen zijn ze er de oorzaak 
van dat de winning niet in goede toestand is. Het is een lokaal probleem, niet van invloed op 
kwaliteit van het gehele grondwaterlichaam. Om deze reden is bij de betreffende 
grondwaterlichamen de belasting niet als ‘zeer belangrijk’ aangemerkt. Overigens maakt Brussel 
geen onderscheid tussen ‘belangrijke’ en ‘zeer belangrijke’ belastingen.  
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Tabel 3.1.  Overzicht puntbronnen (spoedlocaties met verspreidingsrisico) binnen Rijn-West 
(Doorpakken. Midterm review 2013 Bodemconvenant)  

GWL Provincie Spoed 
Zand Rijn West Utrecht 17 

 Gelderland 20 

 Zuid-Holland nvt 

 Noord-Holland 32 

Deklaag Rijn-West Utrecht 91 

 Gelderland 30 

 Zuid-Holland 64 

 Noord-Holland 3 

 Noord-Brabant 3 

Zout Rijn-West Utrecht 2 

 Gelderland nvt 

 Zuid-Holland 121 

 Noord-Holland 78 

Duin Rijn-West Zuid-Holland 66 

 Noord-Holland 15 
 
Aanvullend is er landelijk een Signaleringslijst opgesteld (3B Bureau Bodem en milieuBeleid, 
20131) met locaties met bodemverontreiniging die mogelijk aanleiding geven tot 
milieuhygiënische hinder bij een kwetsbaar object. Als kwetsbare objecten zijn onderscheiden: 
openbare drinkwaterwinning, industriële winningen voor menselijke consumptie, eigen 
drinkwaterwinningen, N2000/EHS, zwemwater en oppervlaktewater. De locaties op de 
Signaleringslijst zullen worden onderzocht en beoordeeld op de daadwerkelijke risico’s voor 
kwetsbare objecten. Bij ernstige risico’s worden de locaties als (potentiële) spoedlocatie 
aangemerkt en aangepakt conform landelijke afspraken over de aanpak van (potentiële) 
spoedlocaties Wbb. De aantallen locaties zijn sterk aan verandering onderhevig, vanwege de nog 
lopende onderzoeken. Hierdoor is het niet zinvol de aantallen op dit moment (najaar 2014) in de 
factsheets op te nemen.  
 
Conclusie puntbronnen  
Op basis van deze inventarisatie wordt geconcludeerd dat de belasting significant is omdat 
spoedlocaties kunnen leiden tot lokale verspreiding van verontreinigingen in het grondwater.  
Lokaal komen problemen voor in relatie tot kwetsbare objecten (i.c. Drinkwaterwinningen). De 
belasting wordt in Rijn West als ‘Belangrijk’ en niet als ‘zeer belangrijk’ beoordeeld, omdat het 
een lokaal probleem is, niet van invloed op de kwaliteit van het gehele grondwaterlichaam. Dit 
onderscheid wordt in Brussel ook niet gemaakt.  
 
3.2 Diffuse bronnen 
Onderscheiden worden landbouwgronden, ongerioleerd- en stedelijk gebied en overige diffuse 
bronnen. Van deze categorieën wordt de belasting van het grondwater weergegeven. In 
onderstaande tabel 3.2 is het grondgebruik per grondwaterlichaam weergegeven.  
 
 
 
 

                                                             
 
1 3B Bureau Bodem en milieuBeleid (2013). Kwetsbare objecten Landelijk overzicht ten behoeve van 
Landelijke Werkgroep Grondwater Werkwijze en bevindingen, 49 pp. 
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Tabel 3.2.  Overzicht grondgebruik in de GWL binnen Rijn-West (bron LGN 6) 

GWL Landbouw 
Ha (%) 

Stedelijk gebied 
Ha (%) 

Natuur 
Ha (%) 

Overig 
Ha (%) 

Zand Rijn West 55% 27% 14% 5% 
Deklaag Rijn-West 63% 19% 15% 3% 
Zout Rijn-West 49% 30% 15% 6% 
Duin Rijn-West 13% 35% 46% 6% 

 
3.2.1. Landbouw 

Bij de belasting onder landbouwgrond wordt gekeken naar nutriënten, bestrijdingsmiddelen en 
zware metalen. 
 
Nutriënten 
Vanuit de landelijke werkgroep grondwater is een document aangeleverd ter ondersteuning van 
het invullen van de factsheets met betrekking tot nitraat (GW7707: Invulling factsheets – 
Belasting grondwaterlichamen nitraat/stikstof). Dit document is integraal opgenomen in bijlage 5. 
Hierbij is een analyse gemaakt van de effecten van het 5e Nitraatactieprogramma (2014-2017).  
 
Voor de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater zijn er op korte termijn (2027) zeer geringe 
veranderingen in de effecten te verwachten (minder dan 2%), ondanks dat de fosfaatbemesting 
met ruwweg 6% daalt. Dit wordt veroorzaakt doordat in de landbouwgronden aanzienlijke 
hoeveelheden fosfaat zijn opgeslagen die het effect van verminderde overschotten op de 
fosfaatbelasting van het oppervlaktewater sterk bufferen2.  
 
Voor de grondwaterlichamen Zand-, Deklaag- en Duin Rijn-West is de belasting met nutriënten 
belangrijk. Er zijn verhoogde concentraties in het grondwater, maar die blijven, met uitzondering 
van het grondwaterlichaam Duin Rijn-West, binnen de norm. In Duin Rijn-West wordt de (nieuwe) 
drempelwaarde voor fosfaat overschreden. De verwachting is dat de situatie als gevolg van de 
aanscherping van het mestbeleid en de verplichte mestverwerking (5e Nitraat Actieprogramma) 
niet zal verslechteren, mogelijk zelfs zal verbeteren. Voor Zout is de belasting met nutriënten 
minder belangrijk. 
 
Bestrijdingsmiddelen 
Landelijke gegevens 
Vanuit de Landelijke Werkgroep Grondwater is een notitie beschikbaar gesteld dat is gebaseerd 
op de resultaten van het onderzoek van Alterra. De notitie diende ter ondersteuning van de 
regio’s bij van het invullen van de factsheets met betrekking tot de belasting met 
gewasbeschermingsmiddelen. (GW7706: Invulling factsheets – Belasting grondwaterlichamen 
met gewasbeschermingsmiddelen; zie bijlage 5).  
 
Gebruik cijfers zijn vertrouwelijk en worden niet openbaar gemaakt. Wel is het mogelijk een 
schatting te maken van concentraties aan middelen die verwacht mogen worden op basis van 
teelten, arealen, voor specifieke teelten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en 
bijbehorende doseringsvoorschriften. Door Alterra is een landelijke inschatting gemaakt van de 
belasting van het grondwater met bestrijdingsmiddelen3. Het daarvoor beschikbare 
rekeninstrument, de Nationale Milieu-indicator (NMI) gewasbeschermingsmiddelen, is gebaseerd 
op de uitgangspunten en berekeningswijzen die gehanteerd worden bij de toelatingsbeoordeling. 
Het instrument berekent de vracht op jaarbasis die op een diepte van 1 meter uitspoelt in de 

                                                             
 
2 Alterra-rapport 2461, ISSN 1566-7197 - Beknopte milieueffectrapportage op planniveau. Rapport is 
opgesteld in het kader van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn 
3  Kruijne, R. en J.W. Deneer (2013). Belasting van grondwaterlichamen door gewasbeschermingsmiddelen. 

Alterra i.o.v. ministerie I&M. 
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richting van het bovenste grondwater. De berekende concentraties worden getoetst aan de 
communautaire norm voor de som van de bestrijdingsmiddelen (0,5 µg/l). Tevens wordt de lijst 
met top-10 stoffen met de hoogste concentraties in drainwater weergegeven  
 
Uit de NMI-berekeningen blijkt dat de intensiteit van het gebruik het hoogst is in de 
bloembollenteelt, gevolgd door de fruitteelt, boomkwekerij, akkerbouw en veehouderij. De 
bijdrage aan het gebruik is het grootst in de grondwaterlichamen Zand Maas (14,7%), Zand Rijn-
Midden (14,0%), Zand Rijn-Oost (12,5%) en Zout Rijn-West (12,1%). Door verschillen in 
kwetsbaarheid van de bodem en verschillen in stofeigenschappen van de gebruikte 
bestrijdingsmiddelen, is het aandeel in het gebruik niet gelijk aan het aandeel in de vracht die 
uitspoelt. We zien zowel grondwaterlichamen waar het aandeel in de vracht groter is dan het 
aandeel in het gebruik, als grondwaterlichamen waar het omgekeerde het geval is. In de 
zandgebieden in het Zuiden en (Noord-)Oosten van Nederland (Krijt Zuid-Limburg, Zand Maas, 
Zand Rijn-Noord, Zand Rijn-Oost) is het aandeel in de vracht uitspoeling relatief hoog ten 
opzichte van het aandeel in het gebruik. Gemiddeld is de vracht uitspoeling per eenheid gebruik 
in deze gebieden groter dan in andere delen van Nederland. In de kleigebieden in het Westen en 
het Noorden van Nederland (Deklaag Rijn-West, Zout grondwater in ondiepe zandlagen, Zout 
Rijn-West, Zout Rijn-Noord) is het aandeel in de vracht uitspoeling juist kleiner dan het aandeel in 
het gebruik. 
 
Landelijk gezien levert de sector veehouderij (incl. maisteelt) met 59% de grootste bijdrage aan 
de vracht uitspoeling naar het grondwater, gevolgd door de akkerbouw (32%) en de 
bloembollenteelt (5%). De bijdrage vanuit de vollegrondse groenteteelt, boomkwekerij en fruitteelt 
aan de totale vracht uitspoeling naar het grondwater in Nederland is in de orde van enkele 
procenten. 
 
Rijn West 
In tabel 3.3 is voor Rijn-West de verdeling van het landbouwareaal, het verbruik en de vracht aan 
bestrijdingsmiddelen die uitspoelt naar het bovenste grondwater, over de grondwaterlichamen 
gegeven. Het gaat om relatieve hoeveelheden ten opzichte van het totale gebruik en de totale 
uitspoelingsvracht in Nederland.  
 

Tabel 3.3.  Overzicht landbouwarealen, relatieve verbruik en uitspoeling van bestrijdingsmiddelen 
binnen Rijn-West (Alterra-rapport 2447, 2013). 

Grondwaterlichaam Areaal (x 1000 ha) Gebruik (%) Vracht uitspoeling (%) 
Zand Rijn West 8,8 0,2 0,9 
Deklaag Rijn-West 216 9,4 4,8 
Zout Rijn-West 130 12,1 3,7 
Duin Rijn-West 10 1,9 2,0 

 
Voor Rijn-West is het geschatte middelengebruik het grootst in Zout Rijn-West vanwege de 
dominantie van de veehouderijsector (incl. maisteelt). Door de weinig kwetsbare bodemopbouw 
in de GWL Zout en Deklaag is het percentage van de vracht die uitspoelt aanzienlijk lager dan 
het percentage van het gebruik. Voor het GWL Duin is dit vrijwel gelijk, terwijl GWL Zand 
blijkbaar relatief kwetsbaar is aangezien het geschatte percentage uitspoeling ruim 4 maal zo 
hoog is als het percentage gebruik.  
Uitgesplitst naar sector, vindt in deklaag Rijn-West 54% van het gebruik plaats in de veehouderij 
(incl. mais) en 28% in de akkerbouw en in mindere mate in de fruitteelt, de vollegronds 
groenteteelt en de bloembollenteelt. De top-3 uitspoelingsgevoelige stoffen zijn, volgens de 
landelijke studie, voor deklaag Rijn-West: Bentazon, Terbutylazin en Fluroxypyr. Uit de KRW-
monitoringsgegevens van Rijn-West blijkt echter dat er in Rijn-West andere stoffen in het 
grondwater worden aangetroffen, dan in de landelijke studie zijn aangegeven. Zie tabel 3.4. Dit 
duidt erop dat in Rijn-West het middelengebruik anders is dan de landelijke schattingen. 
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Tabel 3.4. Aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen in KRW-monitoringsmeetnet van Rijn-West 

Grondwaterlichaam Aangetroffen middelen 
Zand Rijn-West Verhoogde concentraties (> 0,1 µ/l) BAM.  

BAM is een afbraakproduct van middelen die niet 
meer worden gebruikt. De uitspoelingsvracht is 
lager dan gemiddeld. 

Deklaag Rijn-West In een aantal meetpunten zijn verhoogde 
concentraties (> 0,1 µg/l) BAM, AMPA, bentazon en 
glyfosaat aangetroffen. Het aantal meetpunten waar 
deze stoffen zijn aangetroffen is minder dan de 
norm van 20%. Bentazon wordt niet meer gebruikt . 

Zout Rijn-West Geen. 
Duin Rijn-West Verhoogde concentraties (> 0,1 µg/l) BAM, MCPP, 

bentazon en glyfosaat   
 
Aanvullende regionale gegevens 
In het Kromme Rijngebied zijn gewasbeschermingsmiddelen afkomstig uit de fruitteelt een 
belangrijke belasting voor de drinkwaterwinningen in Bunnik en Groenekan. Door lokaal 
infiltrerend oppervlaktewater komen deze middelen namelijk relatief snel in het intrekgebied van 
de winningen terecht.  
 
Voor de grondwaterlichamen Zand-, Deklaag- en Duin Rijn-West is de belasting met 
bestrijdingsmiddelen belangrijk. Er zijn verhoogde concentraties in het grondwater, maar het 
aantal locaties waar het wordt aangetroffen blijft binnen de norm.  
 
Zware metalen 
Voor het bepalen van de belasting met zware metalen wordt gebruik gemaakt van de 
emissieregistratie (landelijke verzameling van gegevens over de uitstoot van verontreinigende 
stoffen naar lucht, water en bodem). De belasting van het grondwater met zware metalen wordt 
beoordeeld aan de hand van de oplading van de bodem in g/ha/jr voor de stoffen koper (Cu), 
nikkel (Ni), zink (Zn) en cadmium (Cd). Gegevens over uitspoeling naar het grondwater 
ontbreken, maar er zijn ook geen aanwijzingen dat sprake is van een toename ten opzichte van 
het eerste SGBP (SGBP1, 2009).  
 
3.2.2. Ongerioleerd en stedelijk gebied 

Nederland is vrijwel geheel gerioleerd en belangrijke bodemlozingen zijn opgenomen als 
puntbron met verspreidingsrisico. De belangrijkste belasting in stedelijk gebied hangt samen met 
(voormalige)bedrijfsactiviteiten en is eveneens opgenomen onder de puntbronnen. Uit het rapport 
van Deltares (Achtergronddocument update KRW artikel 5: belasting grond- en oppervlaktewater 
2009. Deltares, 2009) blijkt dat de diffuse belasting door afvalwater en stedelijk gebied gering en 
minder belangrijk is. Er zijn ook geen aanwijzingen dat sprake is van een toename ten opzichte 
van het eerste SGBP (SGBP1, 2009).  
 
Lokaal kunnen er wel problemen zijn, namelijk daar waar (een deel van) het intrekgebied van 
drinkwaterwinningen zich in stedelijk gebied bevindt (de Utrechtse Heuvelrug) of daar waar zich 
in het intrekgebied oppervlaktewateren bevinden die door RWZI’s beïnvloed worden en waar 
geen of slechts een dunne deklaag aanwezig is (gemeente Woerden).  
 
3.2.3. Conclusie diffuse bronnen  

Voor de grondwaterlichamen Zand-, Deklaag- en Duin Rijn-West is de belasting met nutriënten 
belangrijk. Voor de grondwaterlichamen Zand-, Deklaag- en Duin Rijn-West is de belasting met 
bestrijdingsmiddelen belangrijk. 
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3.3 Grondwateronttrekkingen 
Grondwateronttrekkingen zijn opgenomen in het landelijk register grondwateronttrekkingen 
(LGR). De beoordeling van onttrekkingen vanuit de KRW richt zich op de vraag of het evenwicht 
tussen aanvulling en onttrekking wordt verstoord en in de toekomst onvoldoende water 
beschikbaar is. Omdat er in alle waterlichamen sprake is van een positieve waterbalans wordt 
aan alle grondwaterwaterlichamen het oordeel minder belangrijk toegekend.  
 

Tabel 3.5.  Overzicht van grondwateronttrekkingen binnen Rijn-West o.b.v. Landelijk Register 
Grondwater (m3/jaar, gemiddeld over de periode 2000 – 2011, exclusief KWO) 
(bron: tabeloverzicht L. Reiniers 2013. ( mail aan R. de Groot 12-08-2013)  

 
GWL Provincie Publieke 

(drink)watervoorziening 
Industrie 

(koel/proces) 
Beregening Overig 

(bronneringen 
etc)  

Zand Rijn 
West 

Utrecht 15.900.000 2.500.000 n.b.  

 Gelderland 16.500.000 2.500.000 n.b.  
 Zuid-Holland 0 0 n.b.  
 Noord-Holland 9.900.000 200.000 20.000  
Totaal  42.300.000 5.200.000 20.000 0 
Deklaag 
Rijn-West 

Utrecht 33.800.000 6.580.000 120.000 0 

 Gelderland 32.200.000 6.200.000 600.000 1.100.000 
 Zuid-Holland 46.000.000 12.000.000 0 2.700.000 
 Noord-Holland 0 100.000 10.000 0 
Totaal  112.100.000 24.880.000 730.000 3.800.000 
Zout Rijn-
West 

Utrecht 0 200.000 0 0 

 Gelderland 0 0 0 0 
 Zuid-Holland 0 100.000 500.000 8.900.000 
 Noord-Holland 0 15.900.000 260.000 0 
Totaal  0 16.200.000 760.000 8.900.000 
Duin Rijn-
West1 

Zuid-Holland 1.700.000 900.000 60.000 0 

 Noord-Holland 12.400.000 100.000 0 0 
Totaal  14.100.000 1.000.000 60.000 0 

1 In de tabel genoemde getallen betreffen de resultante van de infiltratie en onttrekking 
 
De beoordeling van deze onttrekkingen is uitgevoerd in hoofdstuk 5.  
 
3.4 Kunstmatige aanvullingen 
Deze aanvullingen zijn opgenomen in het landelijk grondwater register. Het gaat hier met name 
om de grondwateraanvullingen bij WarmteKoudeOpslag-systemen (WKO).Omdat de 
aanvullingen dienen ter compensatie van de WKO-onttrekkingen zal het effect op de 
grondwatervoorraad nihil zijn. Het netto effect van de infiltratie en onttrekking van grondwater in 
Duin Rijn-West is verwerkt in tabel 3.5.  
 
3.5 Intrusies 
De KRW stelt dat veranderingen in stromingsrichtingen, veroorzaakt door menselijk ingrijpen, niet 
mogen leiden tot zoutwaterintrusie. In de guidance wordt dit in de volgende artikelen benoemd: 
• Het (aquatische) ecosysteem moet voor verdere achteruitgang worden behoed (art. 1a). 
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• Bescherming van (zoetwater) bronnen op de lange termijn (art. 1b). 
 
Er zijn twee soorten zoutwaterintrusie te onderscheiden; horizontale (laterale) intrusie en verticale 
intrusie. Horizontale intrusie is de zoutindringing vanuit de zee die zich langzaam landinwaarts 
uitspreidt. Deze vorm van intrusie is wel meetbaar, maar een peilbuis kan hiervoor slechts 
eenmalig worden gebruikt. Zodra het zoute front voorbij de peilbuis is getrokken, is er een nieuwe 
peilbuis (verder landinwaarts) nodig. In de rapportage “Verzilting door zoutwaterintrusie en 
chloridevervuiling” (TNO, 2006) zijn de huidige grenzen van de horizontale zoutindringing 
weergegeven.  
 

 
Figuur 3.1.  Diepte zoet-zout grens (o.b.v. 1000 mgCl/l) t.o.v. NAP en de hoofdgrens van het zoet-zout 

grensvlak t.b.v. de indeling in zoete en zoute grondwaterlichamen (TNO, 2006).    

 
Verticale intrusie is het omhoog schuiven van het brak/zout grensvlak. Dit kan onder andere 
plaats vinden als gevolg van grondwateronttrekkingen of de bemaling van diep gelegen polders. 
In de provinciale KRW monitoring richten we ons op deze vorm van zoutwaterintrusie m.b.v. 
zogenaamde zoutwachters (voor zand Rijn-West zijn er 14 zoutwachters aangemeld voor de 
KRW, voor deklaag Rijn-West 11 en voor duin Rijn-West 21). De zoutwachters zijn hoofdzakelijk 
gepositioneerd nabij kwetsbare gebieden, en worden gemiddeld eens in de 1 - 2 jaar uitgelezen. 
De zoutwachters laten een stabiel beeld zien; er wordt geen zoutwaterintrusie waargenomen. Er 
kan daarom geconcludeerd worden, dat het indringen van zout water niet speelt in Rijn-West.  
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3.6 Andere belastingen 
Het kan zijn dat een ander waterlichaam een belasting vormt voor het onderhavige 
waterlichaam(afwenteling). Dit kan worden aangegeven in de categorie 'Andere belastingen'. Ook 
nieuwe bronnen stoffen kunnen hier worden opgenomen. Dit is in Rijn-West niet aan de orde.  
 
3.7 Vertaling belasting naar factsheet  
De belastingen die een significante invloed hebben op het grondwaterlichaam zijn in de 
factsheets onderscheiden in twee klassen:  
 
• Zeer belangrijk - de belasting leidt tot een slechte toestand op één van de testen. 
• Belangrijk - de belasting is een risico en kan leiden tot een slechte toestand in de toekomst. 
 
NLGW0005 Zand Rijn-West 
 
Diffuse bronnen landbouw 
Belasting van grondwaterlichamen door gewasbeschermingsmiddelen. Toelichting: Zie Alterra-
rapport 2447 en nota GW7706. Tijdens de monitoring zijn verhoogde concentraties (> 0,1 µg/l) 
BAM aangetroffen. BAM is een afbraakproduct van middelen niet meer worden gebruikt. De 
uitspoelingsvracht is lager dan gemiddeld.  
 
Belasting van grondwaterlichamen met nitraat. Toelichting: Zie nota GW7707. De huidige 
gemiddelde concentratie van 25 mg NO3/l is goed en het percentage meetpunten beneden 50 
mg NO3/l (84%) is (net) in orde. De verwachting is dat dit als gevolg van de aanscherpingen van 
het mestbeleid en verplichte mestverwerking eerder verbetert dan verslechtert. Voor de 
fosfaatbelasting van het oppervlaktewater zijn er op korte termijn (2027) zeer geringe 
veranderingen in de effecten te verwachten (minder dan 2%), ondanks dat de fosfaatbemesting 
met ruwweg 6% daalt. Dit wordt veroorzaakt doordat in de landbouwgronden aanzienlijke 
hoeveelheden fosfaat zijn opgeslagen die het effect van verminderde overschotten op de 
fosfaatbelasting van het oppervlaktewater sterk bufferen.  
 
Zie: Beknopte milieueffectrapportage op planniveau in het kader van het Vijfde Actieprogramma 
Nitraatrichtlijn, Alterra-rapport 2461, ISSN 1566-7197). 
 
De belasting met nitraat is beoordeeld als ‘belangrijk’.  
 
Overige puntbronnen 
Door de bevoegde overheden zijn op 1 juli 2013 in totaal 69 spoedlocaties vanwege 
verspreidingsrisico gemeld (Midterm Review 2013 Bodemconvenant). Gelderland: 20 
zelfstandige spoedlocaties, Noord-Holland: 32, Utrecht: 17. 
 
De belasting met puntbronnen is beoordeeld als ‘belangrijk’ en niet als ‘zeer belangrijk’, omdat 
het om een lokaal probleem gaat, niet van invloed op kwaliteit van het gehele grondwaterlichaam.  
 
Toelichting: 
De belangrijkste belasting is de diffuse belasting van gewasbeschermingsmiddelen en nitraat uit 
bemesting. Lokaal, m.n. op de Utrechtse Heuvelrug, is het bestrijdingsmiddelengebruik in 
bebouwde gebieden, op sportvelden en golfterreinen een belangrijke diffuse belasting.  
 
Lokaal komen puntbronnen voor met een verspreidingsrisico naar/in het grondwater. 
Deze puntbronnen kunnen leiden tot lokale verspreiding van verontreinigingen in het grondwater. 
Daarmee bestaat de kans dat ze van invloed zijn op de chemische toestand van het 
grondwaterlichaam en in het bijzonder in relatie tot lokaal voorkomende kwetsbare objecten zoals 
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oppervlaktewaterlichamen, grondwaterwinningen, zwemplassen en Natura2000 gebieden 
(regionale testen). Bij twee drinkwaterwinningen (Beerschoten en Bilthoven)  zijn puntbronnen de 
oorzaak dat de winning niet in goede toestand is.  
 
NLGW0011 Zout Rijn-West 
 
Overige puntbronnen 
Door de bevoegde overheden zijn op 1 juli 2013 in totaal 199 spoedlocaties vanwege 
verspreidingsrisico gemeld (Midterm Review 2013 Bodemconvenant). Zuid-Holland: 121 
zelfstandige spoedlocaties, Noord-Holland: 78. 
 
De belasting met puntbronnen is beoordeeld als ‘belangrijk’.  
 
Toelichting 
De belangrijkste belasting zijn lokaal voorkomende puntbronnen met een verspreidingsrisico. 
Daarnaast komen er puntbronnen voor in de omgeving van kwetsbare objecten (opgenomen in 
de Signaleringslijst) waarvan onduidelijk in hoeverre ze risico opleveren voor het grondwater. 
Puntbronnen kunnen leiden tot lokale verspreiding van verontreinigingen in het grondwater. 
Daarmee bestaat de kans dat ze van invloed zijn op de chemische toestand van het grondwater 
en in het bijzonder in relatie tot lokaal voorkomende kwetsbare objecten als 
oppervlaktewaterlichamen, grondwaterwinningen, zwemplassen en natura2000 gebieden 
(regionale testen). Daarnaast wordt het watersysteem beïnvloed door ingrepen in de 
waterhuishouding, waardoor de grondwaterstand lokaal verlaagd is (knelpunt bij N2000-
gebieden) en/of de afvoer van waterlopen is gewijzigd. 
 
NLGW0012 Deklaag Rijn-West 
 
Diffuse bronnen landbouw 
Belasting van grondwaterlichamen door gewasbeschermingsmiddelen. Toelichting: Zie Alterra-
rapport 2447 en nota GW7706. De uitspoelingsvracht is hoger dan gemiddeld. De 
gewasbeschermingsmiddelen met het hoogste uitspoelingsrisico zijn: bentazon, fluroxypyr, 
terbutylazin en 2,4-D. In een aantal meetpunten zijn verhoogde concentraties (> 0,1 µg/l) BAM, 
AMPA, bentazon en glyfosfaat aangetroffen. Het aantal meetpunten waar deze stoffen zijn 
aangetroffen is minder dan de norm van 20%. Bentazon wordt niet meer gebruikt en maatregelen 
zijn dus niet mogelijk. 
 
De belasting met bestrijdingsmiddelen wordt als ‘belangrijk’ beoordeeld.  
 
Belasting van grondwaterlichamen met nitraat. Toelichting: Zie nota GW7707. De gemiddelde 
nitraatconcentratie ligt beneden de 50 mg NO3/l. Het nieuwe mestbeleid op grond van het 5e 
Nitraat Actieprogramma leidt tot een toename van de bodembelasting met stikstof als gevolg van 
de verhoging van N-gebruiksnorm grasland en mogelijke import van gebiedsvreemde (verwerkte) 
dierlijke mest. Het nieuwe mestbeleid zal naar verwachting niet leiden tot een wezenlijke 
verhoging van de nitraatconcentratie in het grondwater. Voor de fosfaatbelasting van het 
oppervlaktewater zijn er op korte termijn (2027) zeer geringe veranderingen in de effecten te 
verwachten (minder dan 2%), ondanks dat de fosfaatbemesting met ruwweg 6% daalt. Dit wordt 
veroorzaakt doordat in de landbouwgronden aanzienlijke hoeveelheden fosfaat zijn opgeslagen 
die het effect van verminderde overschotten op de fosfaatbelasting van het Oppervlaktewater 
sterk bufferen.  
 
Zie: Beknopte milieueffectrapportage op planniveau in het kader van het Vijfde Actieprogramma 
Nitraatrichtlijn, Alterra-rapport 2461, ISSN 1566-7197).  
 
De belasting met nitraat wordt als ‘belangrijk’ beoordeeld.  
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Overige puntbronnen 
Door de bevoegde overheden zijn op 1 juli 2013 in totaal 191 spoedlocaties vanwege 
verspreidingsrisico gemeld (Midterm Review 2013 Bodemconvenant). Gelderland: 30 
zelfstandige spoedlocaties, Zuid-Holland: 64, Noord-Holland: 3, Utrecht: 91, Noord-Brabant: 3. 
 
De belasting met puntbronnen is beoordeeld als ‘belangrijk’ en niet als ‘zeer belangrijk’, omdat 
het om een lokaal probleem gaat, niet van invloed op kwaliteit van het gehele grondwaterlichaam.  
 
Toelichting 
De belangrijkste belasting is de diffuse belasting van gewasbeschermingsmiddelen en nitraat uit 
bemesting. Lokaal komen puntbronnen voor met een verspreidingsrisico en daarnaast komen er 
puntbronnen voor in de omgeving van kwetsbare objecten (opgenomen in de Signaleringslijst) 
waarvan onduidelijk in hoeverre ze risico opleveren voor het grondwater. Puntbronnen kunnen 
leiden tot lokale verspreiding van verontreinigingen in het grondwater. Daarmee bestaat de kans 
dat ze van invloed zijn op de chemische toestand van het grondwater en in het bijzonder in relatie 
tot lokaal voorkomende kwetsbare objecten als oppervlaktewaterlichamen, grondwaterwinningen, 
zwemplassen en Natura2000 gebieden (regionale testen). Bij de drinkwaterwinning Ridderkerk 
zijn puntbronnen de oorzaak dat de winning niet in goede toestand is. 
 
NLGW0016 Duinen Rijn-West 
 
Diffuse bronnen landbouw 
Belasting van grondwaterlichamen door gewasbeschermingsmiddelen. Toelichting: Zie Alterra-
rapport 2447 en nota GW7706. Tijdens de monitoring zijn verhoogde concentraties (> 0,1 µg/l) 
BAM, MCPP, bentazon en glyfosaat aangetroffen. De uitspoelingsvracht is lager dan gemiddeld, 
zie Alterra-rapport 2447 “Belasting van grondwaterlichamen door gewasbeschermingsmiddelen”.  
 
Belasting van grondwaterlichamen met nitraat. Toelichting: Zie nota GW7707. De gemiddelde 
nitraatconcentratie in het grondwater ligt ver beneden de 50 mgNO3/l. Het nieuwe mestbeleid op 
grond van het 5e Nitraat Actieprogramma verandert dat niet wezenlijk.  
Zie: Beknopte milieueffectrapportage op planniveau in het kader van het Vijfde Actieprogramma 
Nitraatrichtlijn, Alterra-rapport 2461, ISSN 1566-7197).  
De belasting met fosfaat wordt als ‘belangrijk’ beoordeeld omdat fosfaat de aangescherpte 
nieuwe drempelwaarde overschrijdt.  
 
Overige puntbronnen 
Door de bevoegde overheden zijn op 1 juli 2013 in totaal 81 spoedlocaties vanwege 
verspreidingsrisico gemeld (Midterm Review 2013 Bodemconvenant). Zuid-Holland: 66 
zelfstandige spoedlocaties, Noord-Holland: 15. 
 
De belasting met puntbronnen is beoordeeld als ‘belangrijk’.  
 
Toelichting 
Verhoogde concentraties in het grondwater en daardoor ook in het oppervlaktewater van nitraat 
en gewasbeschermingsmiddelen, maar blijven binnen de norm. Voor fosfaat wordt de (nieuwe) 
drempelwaarde overschreden, waardoor het grondwaterlichaam niet in een  goede toestand is.  
 
Lokaal komen puntbronnen voor met een verspreidingsrisico naar/in het grondwater. Deze 
puntbronnen kunnen leiden tot lokale verspreiding van verontreinigingen in het grondwater. 
Daarmee bestaat de kans dat ze van invloed zijn op de chemische toestand van het 
grondwaterlichaam en in het bijzonder in relatie tot lokaal voorkomende kwetsbare objecten zoals 
oppervlaktewaterlichamen, grondwaterwinningen, zwemplassen en Natura2000 gebieden 
(regionale testen). 
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4 Monitoring 

4.1 Inleiding 
De monitoringmeetprogramma’s voor het grondwater zijn opgesteld conform het landelijke 
‘Draaiboek monitoring grondwater voor de Kader Richtlijn Water versie 2’ (Ministerie van IenM,5 
september 2012). Dit hoofdstuk beschrijft het meetnet. De resultaten van de monitoring worden 
beschreven in hoofdstuk 5.  
 
4.1.1. Monitoring kwantitatieve toestand 

Grondwatervoorraad en effect onttrekkingen 
Metingen in het bestaande primaire meetnet worden standaard twee keer per maand of vaak 
dagelijks uitgevoerd. Hiervoor is dus geen extra meetinspanning nodig. Via trendanalyse wordt 
bepaald of de beschikbare hoeveelheid grondwater afneemt. Vanuit de vergunningverlening voor 
grondwateronttrekkingen wordt de relatie met de beschikbare hoeveelheid in feite ook bewaakt 
(het secundaire meetnet). 
 
Zoutwaterintrusie 
Door TNO is een uitgebreid onderzoek gedaan naar alle zoet-zout overgangen. De conclusie van 
dit onderzoek is, dat er in Nederland geen sprake is van belangrijke zout-intrusies, zoals bedoeld 
in de KRW. Het zoute grondwater is vooral fossiel zout grondwater. Op sommige plaatsen 
stroomt dit zoute grondwater wel als gevolg van de regionale drukverschillen in het grondwater, 
die zijn ontstaan door aanwezigheid van diepe polders. Vanwege deze oorzaak van de 
aanwezigheid van zout en brak grondwater is gekozen voor een beperkte monitoring van het 
grensvlak tussen zoet en brak/zout grondwater. In het document (TNO, 2006) is de hoofdgrens 
van het zoet-zout grensvlak in Nederland weergegeven. De monitoringspunten zijn in de 
voorliggende monitoringsplannen al in grote mate langs deze grens ingericht. Voor Rijn-West 
gaat dit overigens om 2 (Zand Rijn-West), 11 (Deklaag Rijn-West) en 21 (Duin Rijn-West) 
meetpunten, zie ook tabel 4.1.  
 
Interacties met terrestrische ecosystemen 
Het meetnet in de Natura2000-gebieden is afgestemd op het volgen van veranderingen van de 
diepe stijghoogte. In de komende jaren kan het meetnet verder uitgebreid worden met freatische 
meetpunten en kwaliteitsmetingen. Dit wordt gedaan in samenspraak met 
oppervlaktewaterbeheerders en terreinbeheerders. Als eerste stap zal de monitoring zich richten 
op veranderingen van de stijghoogte in het onderliggende pakket. De stijghoogte wordt gemeten 
in alle Natura 2000 gebieden.  
 
Meetnetten kwantitatieve toestand grondwater 
In tabel 4.1 staan de meetlocaties weergegeven. De diepe grondwaterstanden (‘stijghoogten’) 
worden op verschillende dieptes gemeten. Dit gebeurt minimaal twee keer per maand.  
 
Een deel van de putten is specifiek gekozen om het zoet-zout grensvlak in de gaten te houden, 
een ander deel van de meetpunten is ingericht om de stijghoogte in natuurgebieden te monitoren.  
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Tabel 4.1. Overzicht aantallen meetlocaties voor monitoring van de kwantitatieve toestand (bron: 
tabellen Leo de Vree) 

GWL Provincie Kwantiteit Zoutwaterintrusie Terrestrische 
ecosystemen 

(onderdeel van kwantiteit) 
Zand Rijn West Utrecht    
 Gelderland    
 Zuid-Holland    
 Noord-Holland    
Totaal  19 locaties, 47 filters 2 7 locaties, 16 filters 
Deklaag Rijn-West Utrecht    
 Gelderland    
 Zuid-Holland    
 Noord-Holland    
Totaal  38 locaties, 97 filters 11 10 locaties, 15 filters 
Zout Rijn-West Utrecht    
 Gelderland    
 Zuid-Holland    
 Noord-Holland    
Totaal  39 locaties, 98 filters - 3 locaties, 3 filters 
Duin Rijn-West Zuid-Holland    
 Noord-Holland    
Totaal  15 locaties, 38 filters 21 16 locaties, 21 filter 

 
4.1.2. Monitoring chemische toestand 

De monitoring voor de chemische toestand onderscheidt Toestand&Trend-monitoring (T&T) en 
operationele monitoring. Er is geen operationeel monitoringsnet omdat de grondwaterlichamen 
binnen Rijn-West niet als ‘at risk’ zijn beoordeeld (SGBP1, 2009).  
 
Chemische toestand grondwaterlichamen 
De T&T-meetpunten zijn verdeeld over de grondwaterlichamen conform de aanwijzingen in het 
Draaiboek Grondwater versie 2 (2012). Dit betekent: 
 
• één meetpunt globaal per 100 km2; 
• minimaal 20 meetpunten per grondwaterlichaam (vanwege de omvang van de 

grondwaterlichamen is hiervan afgeweken); 
• een meetnet afgestemd op de homogene gebiedstypes; 
• afhankelijk van de heterogeniteit van het gebied en de beschikbare meetpunten kan het aantal 

meetpunten naar boven bijgesteld worden; 
• metingen op een diepte van 10 en 25 meter. 
 
Interacties met oppervlaktewater 
De monitoring conform het Protocol 2012 is nog niet toegespitst op het vastleggen en beschrijven 
van de relatie tussen grond- en oppervlaktewater.  
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Monitoring winningen bestemd voor menselijke consumptie 
Op de locaties waar grondwater wordt onttrokken voor menselijke consumptie wordt zowel het 
gezuiverde water als het ruwwater bemonsterd. Het aantal bemonsterde locaties wordt 
weergegeven in onderstaande tabel.  
 
Meetnet chemische toestand grondwater 
In tabel 4.2 staan de meetlocaties weergegeven. Op deze locaties worden monsters van de 
grondwaterkwaliteit genomen op ongeveer 10 en 25 meter beneden maaiveld. 
 

Tabel 4.2.  Overzicht aantallen meetlocaties voor monitoring van de chemische toestand 

 Kwaliteit (TT)* Kwaliteit (O) Openbare drinkwaterwinningen 
Zand Rijn West* 13 locaties 25 filters 0 Utrecht 8 (gw) winningen  

Gld 4 (gw) winningen 
Noord-Holland 4 (gw) winningen 

Duin Rijn-West 66 locaties, 107 filters 0 Zuid-Holland 3 (gw) winningen 
Zuid-&Noord-Holland 1 (gw) winning 

Noord-Holland 1 winningen 
Deklaag Rijn-West 36 locaties, 74 filters 0 Utrecht 12 (gw)winningen 

Gld 8 (gw)winningen 
Zuid-Holland 13 (gw/oeverinfiltratie) 

winningen 
Noord-Holland 0 

Zout Rijn-West 30 locaties, 55 filters 0 Noord-Holland 0 
*Zand Rijn-Midden (GWL 4) wordt bij de chemische toetsing geclusterd beoordeeld met GWL 5 Rijn West 

 
 
4.2 Monitoring voor beschermde gebieden 
Natura2000 gebieden  
Een groot deel van de terrestrische Natura2000 gebieden is verdroogd. De monitoring richt zich 
op veranderingen van de stijghoogte in het onderliggende pakket. Dit gebeurt in alle Natura2000 
gebieden. 
 
Het meetnet wordt in de komende jaren verder uitgebreid met freatische meetpunten, 
kwaliteitsmetingen of vegetatiemetingen. Dit wordt ingevuld tijdens het opstellen van de 
Natura2000 beheersplannen, waarbij afstemming plaatsvindt met de specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen en maatregelen in deze gebieden. 
 
Monitoring winningen bestemd voor menselijke consumptie 
Industriële onttrekkingen voor menselijke consumptie zijn onttrekkingen door bedrijven die 
volgens de Nederlandse Voedsel en WarenAutoriteit (NVWA) grondwater onttrekken en dit 
gebruiken bij de bereiding van producten voor menselijke consumptie4. In specifieke gevallen kan 
de provincie beargumenteerd afwijken van de overwegingen van de NVWA. Naast de winningen 
van de waterbedrijven en de industrieën vallen ook eigen drinkwaterwinningen (veelal 
onttrekkingen van recreatieondernemingen met campings e.d.), mits voldoende groot (> 10 m3/d 
of > 50 personen), onder de categorie menselijke consumptie.  
 
                                                             
 
4 Onder voor menselijke consumptie bestemd water wordt overigens alle daadwerkelijk voor menselijke 
consumptie bedoeld water verstaan. Naast de openbare drinkwatervoorziening gaat het ook om 
onttrekkingen door bedrijven die volgens de Nederlandse Voedsel en WarenAutoriteit (NVWA) grondwater 
onttrekken en dit gebruiken bij de bereiding van producten voor menselijke consumptie. Het gaat om 
bedrijven die onder toezicht staan vanNVWA of ILT en campings die onder toezicht staan van de provincie. 
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Naast het bewaken van de kwaliteit van het grondwaterlichaam is het voor onttrokken water ten 
behoeve van menselijke consumptie vereist om te toetsen of het na toepassing van de 
waterbehandelingsmethode verkregen water voldoet aan de eisen van de Europese wetgeving. 
De KRW-monitoring is hiervoor gecombineerd met metingen in het kader van het Nederlandse 
waterleidingbesluit. Monitoring is volgens dit besluit sinds 1 januari 2002 verplicht voor alle 
gebruikers van een zelfstandige watervoorziening. De metingen vinden zowel plaats in de 
grondstof (het ‘ruwwater’) als aan het tappunt van het behandelde water. Het ruwwater wordt 
jaarlijks minimaal één keer gecontroleerd op de aanwezigheid van onder andere nitraat, nitriet, 
ammonium, chloride, DOC, EG, pH, zuurstof, waterstofcarbonaat, ijzer, mangaan, natrium, 
sulfaat en diverse microverontreinigingen.  
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5 Toestand grondwaterlichamen 

5.1 Toestandbepaling op basis van 6 afzonderlijke testen 
De toestand van het grondwater wordt beoordeeld aan de hand van 6 testen (zie Protocol voor 
toestand- en trendbeoordeling van grondwaterlichamen KRW, Ministerie IenM, 2012 en Figuur 
5.1). Drie testen hebben een algemeen karakter en worden uitgevoerd op het niveau van het 
gehele grondwaterlichaam:  
 
1. Een waterbalanstest. 
2. De beoordeling van de chemische toestand (inclusief trendanalyse). 
3. Een test op intrusies van zout water. 
 
Drie testen worden voor specifieke aandachtsgebieden uitgevoerd waarvoor kwetsbare locaties 
binnen het grondwaterlichaam kunnen zijn gelegen: 
 
1. Een test voor van grondwater afhankelijke oppervlaktewateren. 
4. Een test voor van grondwater afhankelijke terrestrische ecosystemen. 
5. Een test voor winningen voor menselijke consumptie (‘drinkwatertest’). 
 

 
Figuur 5.1. De toestandsbeoordeling van een grondwaterlichaam  
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5.2 Waterbalanstest 
De waterbalanstest betreft een test op de kwantitatieve toestand van het grondwaterlichaam. De 
test wordt in beginsel gebaseerd op een waterbalans op het niveau van het grondwaterlichaam. 
Kernvraag is: wordt de beschikbare grondwatervoorraad niet uitgeput door overmatige 
onttrekking (drainage, grondwaterwinning)? Deze test is vooral relevant voor de 
zandgrondwaterlichamen (inclusief duinen) waar drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. In 
tegenstelling tot wat vaak wordt vermeld gaat het bij de waterbalans test niet alleen om het 
vaststellen of er evenwicht is tussen wateronttrekking en -aanvulling. De waterbalans test vereist 
een toets op het - op lange termijn - niet overschrijden van de beschikbare grondwatervoorraad5 
aan de hand van een waterbalans6. De term beschikbare grondwatervoorraad is daarbij expliciet 
gekoppeld aan de milieudoelen voor oppervlaktewaterlichamen en grondwater-gerelateerde 
terrestrische ecosystemen. Dit wordt in een aparte balanspost aangeduid met “environmental 
flow need” en dient meegenomen te worden in de waterbalans. De test omvat ook een controle 
via een toets op het niet significant dalen van de stijghoogte. De waterbalanstest valt dus in twee 
achtereenvolgende stappen uiteen: 
 
1. Bepaling van de beschikbare grondwatervoorraad. 
2. Bepaling van eventuele trends in stijghoogten. 
 
De gehanteerde methode houdt geen rekening met klimaatverandering en de eventuele gevolgen 
die dat heeft voor de gebruiksruimte van grondwater.  
 
5.2.1. Bepaling van de beschikbare grondwatervoorraad 

Het bepalen van de beschikbare grondwatervoorraad vindt plaats aan de hand van een 
waterbalans berekening per grondwaterlichaam. Doel van de test is om te beoordelen of de 
grondwatervoorraad als gevolg van onttrekkingen niet significant afneemt en zodanig van 
omvang is dat de afvoer naar oppervlaktewateren en beschikbaarheid van water voor 
terrestrische natuur voldoende is om de ecologische doelen in oppervlaktewateren en 
terrestrische natuur te realiseren. 
 
Door Van Ek (2013) zijn de verschillende balansposten uitgerekend en voor de 
grondwaterlichamen in RijnWest in tabel 5.1 weergegeven. In deze balansberekening is 
nadrukkelijk gekeken naar de Environmental Flow Need (zie figuur 5.2), terwijl in de ‘oude 
werkwijze’ de totale onttrekking direct gerelateerd werd aan de totale geschatte 
grondwateraanvulling.  
  

                                                             
 
5 De beschikbare grondwatervoorraad is daarbij gedefinieerd als (KRW Art 2 lid 27): 
 “Het jaargemiddelde op lange termijn van de totale aanvulling van het grondwaterlichaam, verminderd met 

het jaargemiddelde op lange termijn van het debiet dat nodig is om voor bijbehorende oppervlaktewateren 
de doelstellingen van ecologische kwaliteit van art. 4 te bereiken, teneinde een significante verslechtering 
van de ecologische toestand van die wateren alsmede significante schade aan de bijbehorende 
terrestrische ecosystemen te voorkomen.” 

6 Zie CIS Guidance document no 18. 
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Figuur 5.2. Schematische weergave van de wijze waarop de waterbalanstest is uitgevoerd 

 
Tabel 5.1.  Overzicht balansposten waterbalanstest grondwaterafhankelijke ecosystemen (GWDTE) 

en oppervlaktewaterlichamen (OWL)  

Naam Zand Rijn-West Deklaag Rijn-West Duin Rijn-West 

ID NLGW0005 NLWW0012 NLGW 0016 

LTAAR [Mm3/j] 116 333 157 

EFN [Mm3/j] 4,4 60 17 

AGR [Mm3/j] 111 273 141 

LTAAQ [Mm3/j] 39 139 17 

AGR / LTAAQ 0,35 0,51 0,12 

Neerslag[Mm3/j] 341 3230 480 

ET [Mm3/j] 229 2262 300 

Oordeel: 
AGR>LTAAQ 

OK 3743 OK 

LTAAR = neerwaartse flux laag 1 naar laag 2 
EFN = Environmental Flow Need = opwaartse flux van laag 2 naar laag 1 daar waar OWL en GWDTE 

aanwezig 
LTAAQ = onttrekkingen uit laag 2 tot en met laag 7 uit NHI 
AGR = beschikbare grondwatervoorraad 
ET = Evapotranspiratie 
 
De totale onttrekking voor Zand Rijn-West bedraagt 47,52 Mm3 per jaar. De neerwaartse flux van 
laag 1 naar laag 2 voor Zand Rijn-West 116 Mm3 per jaar. 
 
De totale onttrekking voor Deklaag Rijn-West bedraagt 141,51 Mm3 per jaar. De neerwaartse flux 
van laag 1 naar laag 2 deklaag Rijn-West 333 Mm3 per jaar.  
 
De totale onttrekking voor Zout Rijn-West bedraagt 25,86 Mm3 per jaar. De neerwaartse flux van 
laag 1 naar laag 2 is voor Zout Rijn-West niet bepaald. De via het NHI berekende 
grondwateraanvulling bedraagt voor zout Rijn-West 949 Mm3 per jaar.  
 
Voor Duin Rijn-West bedraagt 15,16 Mm3 per jaar. De neerwaartse flux van laag 1 naar laag 2 
bedraagt voor duinen Rijn-West 157 Mm3 per jaar.  
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De totale hoeveelheid grondwater die wordt onttrokken is stabiel voor de vier beschouwde 
grondwaterlichamen en vormt geen bedreiging voor de grondwatervoorraad. 
 
5.2.2. Bepaling van eventuele trends in stijghoogten 

Voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet, als onderdeel van de waterbalans test, bepaald 
worden of de grondwaterstand (of stijghoogte) in de grondwaterlichamen in de periode 2006 t/m 
2011 significant is gedaald ten opzichte van de periode 2000 t/m 2005. Het gaat hierbij om 
dalingen die het gevolg zijn van menselijke invloeden, dus niet om veranderingen als gevolg van 
meteorologie (natte en droge jaren).  
 
Als het gemiddelde beeld een significant neerwaartse trend laat zien dan is het 
grondwaterlichaam in een slechte toestand. Of een trend significant is, wordt nadrukkelijk 
overgelaten aan het oordeel van de provincies op basis van locatiespecifieke criteria (maatwerk). 
 
KWR heeft een methode ontwikkeld voor een klimaatonafhankelijke vergelijking van perioden via 
het structureel niveau. De methode is toegepast voor de deelstroomgebieden Rijn-noord, Rijn-
Oost en Nedereems (Tijdreeksanalyse KRW meetnet, KWR juni 2013) en in Rijn West en Rijn 
Midden (Tijdreeksanalyse grondwaterstanden en –stijghoogten KRW in West en Midden 
Nederland, KWR 2013.099, november 2013). Deze methode houdt rekening met een mogelijk 
veranderend hydrologisch systeem en met menselijke invloeden, zoals onttrekking en 
oppervlaktewaterpeilen. De grondwaterstand wordt gemodelleerd met tijdreeksanalyse. Met 
behulp van de betrouwbare tijdreeksmodellen wordt het structureel niveau per periode van 6 jaar 
berekend. De structurele niveaus per meetpunt worden vervolgens statistisch vergeleken om te 
bepalen of er een significante verandering is opgetreden van de ene periode naar de andere. 
 
Op basis van bovenstaande analyse is de conclusie dat er geen sprake is van een significant 
dalende trend van het grondwater in alle GWL van Rijn West.  
 
5.3 Chemische toestand en trend 
De beoordeling van de chemische toestand bestaat uit twee delen: voor stoffen met een 
grondwaterkwaliteitsnorm of een drempelwaarde een toets op overschrijding van de norm of 
drempelwaarde en een test of er sprake is van significant stijgende trends. Bij de eerste 
beoordeling wordt gekeken of de norm of drempelwaarde wordt overschreden in meer dan 20% 
van de meetpunten van het KRW meetnet. Daarnaast wordt onderzocht of er voor stoffen met 
een grondwaterkwaliteitsnorm of drempelwaarde sprake is van een significant stijgende trend van 
concentraties in combinatie met een kwaliteitsniveau van meer dan 75% van de norm of 
drempelwaarde. 
 
Om een beeld te krijgen van de grondwaterkwaliteit is in het KRW-meetnet het grondwater in de 
periode 2006 – 2012 op zowel 10 m beneden maaiveld als op 25 meter beneden maaiveld 
bemonsterd.  
 
De gehaltes zijn enerzijds getoetst op de communautaire normen voor nitraat en 
bestrijdingsmiddelen, anderzijds op de voor de diverse GWL afgeleide drempelwaarden. De 
kwaliteit van het grondwaterlichaam wordt daarmee beschreven via de stoffen: arseen, cadmium, 
chloride, lood, nikkel, nitraat, P-totaal, bestrijdingsmiddelen-individueel en bestrijdingsmiddelen-
som. 
 
5.3.1. Chemische toestand 

De chemische toestand is beoordeeld voor de twee inliggende grondwaterlichamen. Daarbij is 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om grondwaterlichamen te clusteren: 
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• Zand Rijn-West en Zand Rijn-Midden; 
• Deklaag Rijn-West; 
• Zout Rijn-West; 
• Duin Rijn-West. 
 
Zand Rijn-West is relatief klein en met het beperkte aantal beschikbare meetpunten kan geen 
betrouwbaar beeld van de grondwaterkwaliteit worden gegeven.  
 
Clustering is conform het Draaiboek monitoring (Protocol voor toestand- en trendbeoordeling van 
grondwaterlichamen KRW, Ministerie IenM, maart 2013) mogelijk indien: 
 
1. de drempelwaarden voor de betreffende stof gelijk is in de twee grondwaterlichamen; 
2. de twee grondwaterlichamen van hetzelfde soort hoofdtype (bijvoorbeeld Zand) zijn; 
3. de twee grondwaterlichamen tot hetzelfde stroomgebied horen. 
 
Aan deze voorwaarden wordt voldaan.  
 
Voor de toetsing van de chemische toestand zijn de nieuwe concept drempelwaarden gebruikt 
die alleen nog onderscheid kennen in zoete en zoute grondwaterlichamen. In onderstaande tabel 
staan zowel de oude als de nieuwe waarden(tabel 5.4). Voor nitraat en bestrijdingsmiddelen zijn 
communautaire normen gehanteerd. De effecten van het gebruik van de nieuwe drempelwaarden 
voor het bepalen van het eindoordeel per grondwaterlichaam zijn beperkt.  
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Tabel 5.4.  Voorgestelde (concept) drempelwaarden en communautaire normen Rijn-West.  

GWB code GWB 
Omschrijving 

Cl 
oud 

Cl 
nw 

Ni 
oud 

Ni 
nw 

As 
oud 

As 
nw 

Cd 
oud 

Cd 
nw 

Pb 
oud 

Pb 
nw  

Ptot 
oud 

Ptot 
nw 

  mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l  mg/l 

NLGW0005 Zand Rijn-West 140 160 30 20 15 13,2 0,5 0,35 11 7,4 0,1 2 

NLGW0012 Deklaag Rijn-West 200 160 30 20 15 13,2 0,5 0,35 11 7,4 4,5 2 

NLGW0011 Zout Rijn-West nvt nvt 30 20 15 18,9 0,5 0,35 11 7,4 9,0 6,9 

NLGW0016 Duin Rijn-West 240 160 30 20 15 13,2 0,5 0,35 11 7,4 6,0 2 

 
GWB code GWB 

Omschrijving 
NO3 BM_i BM_t 

  mgNO3/l µg/l µg/l 

NLGW0005 Zand Rijn-West 50 0,1 0,5 

NLGW0012 Deklaag Rijn-West 50 0,1 0,5 

NLGW0011 Zout Rijn-West 50 0,1 0,5 

NLGW0016 Duin Rijn-West 50 0,1 0,5 

 
De meest recente monitoringsgegevens uit de periode 2006 – 2012 zijn gebruikt voor de toetsing. 
Voor de monitoringslocaties wordt verwezen naar bijlage 1 van het rapport Toestandbepaling 
grondwaterkwaliteit 2012 Rijn-West en Rijn-Midden (Royal Haskoning, rapportno. BC2532, 
oktober 2013)7. Hierin staan per meetpunt de kenmerken van het meetpunt en de gemeten 
waarden van de verschillende parameters.   
 
De toetsing is uitgevoerd met Aquokit. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 5.5. In tabel 5.5 
zijn de resultaten per diepte weergegeven als percentage van de filters die voldoen aan de 
drempelwaarde. De aggregatie van beide dieptes is rekenkundig gedaan via het bepalen van het 
gewogen gemiddelde overschrijdingspercentage.  
 
Alle grondwaterlichamen scoren in Rijn West voor de chemietest toereikend behalve Zand Rijn-
West voor nitraat en Duin Rijn-West voor fosfaat. Uit de toetsingsresultaten blijkt dat Zand Rijn-
West ontoereikend is voor nitraat (21% van de meetpunten overschrijdt de drempelwaarde), 
wanneer de meetgegevens niet geclusterd worden met Zand Rijn-Midden. Wanneer wel 
geclusterd wordt met Zand Rijn-Midden verkeren de gecombineerde grondwaterlichamen 
chemisch wel in een goede toestand. De ontoereikende toestand voor Ptot in Duin Rijn-West is 
het gevolg van de aanpassing van de drempelwaarden (van 6,0 naar 2,0 mgPtot/l) en is niet 
veroorzaakt door een stijging van de Ptot concentratie in het grondwater.  
 
Bestrijdingsmiddelen 
De toestand van het grondwaterlichaam voor wat betreft de aanwezigheid van 
bestrijdingsmiddelen is als volgt bepaald. Het totaal aan bestrijdingsmiddelen de BM_t is bepaald 
door de concentraties van alle aangetroffen bestrijdingsmiddelen op te tellen. De norm waaraan 
deze som van bestrijdingsmiddelen wordt getoetst is 0,5 µg/l.  
Voor het toetsen van individueel aangetroffen bestrijdingsmiddelen (BM_i) wordt getoetst aan 0,1 
µg/l. De toestand van het grondwaterlichaam voor BM_i wordt bepaald aan de hand van het 
individuele bestrijdingsmiddel dat het vaakst de norm overschrijdt. Hierbij wordt uitgegaan van de 
diepe en ondiepe filters samen omdat de beoordeling van de toestand op het niveau van het 
gehele GWL plaatsvindt en niet (meer) per diepte interval. Wanneer meerdere 

                                                             
 
7 File opvraagbaar bij TNO DINO = BROVPTP “monitoringnet KRW provincies” hier is het 
monitoringprogramma vastgelegd. 
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bestrijdingsmiddelen de norm overschrijden in het grondwaterlichaam dan wordt ook van de 
andere bestrijdingsmiddelen aangegeven hoe vaak deze middelen de norm hebben 
overschreden. 
 
Uit de dataset van 2012 blijkt dat bestrijdingsmiddelen niet alleen aangetroffen worden in 
Deklaag Rijn-West, maar ook in de overige GWL in Rijn-West. De theoretische waarden (zie 
hoofdstuk 3 en Nota GW7706) stroken daarmee niet helemaal met de meetgegevens van het 
KRW meetnet. De 20% chemietest voor bestrijdingsmiddelen is voor alle GWL goed. 
 
Duin Rijn-West 
Bentazon is een aantal keer aangetroffen in Duin Rijn West: 8 > KRW-norm op 72 metingen 
(11%) totaal; 10 keer aangetroffen > detectielimiet op 72 metingen (14% treffen). Ondanks het 
oordeel ‘minder belangrijk’ in de landelijke rapporten, tonen metingen van het Kaderrichtlijn Water 
Meetnet Grondwater (KMG) aan dat bestrijdingsmiddelen voor Duin Rijn-West belangrijk is.  
 
Deklaag Rijn-West 
Bentazon is een aantal keer aangetroffen in Deklaag Rijn West: 3 > KRW-norm op 42 metingen 
(7%) totaal; 7 keer aangetroffen op 42 metingen (17% treffen). Ondanks het oordeel ‘minder 
belangrijk’ in de landelijke rapporten, tonen metingen van het KMG aan dat bestrijdingsmiddelen 
voor Duin Rijn-West belangrijk is.  
 
Zout Rijn-West 
Tijdens de monitoring zijn verhoogde concentraties (> 0,1 µg/l) BAM aangetroffen. BAM is een 
afbraakproduct van een middel dat niet meer mag worden gebruikt (dichlobenil). Deze belasting 
is als ‘minder belangrijk’ beoordeeld.  
 
Zand Rijn-West 
Tijdens de monitoring zijn verhoogde concentraties (> 0,1 µg/l) BAM aangetroffen. BAM is een 
afbraakproduct van een middel dat niet meer mag worden gebruikt (dichlobenil). In vergelijking 
met de landelijke studie zijn Fluroxypyr, Terbutylazin, en 2,4-D niet aangetroffen in de meetronde 
2012. Deze stoffen vormen daarmee ook geen KRW probleem in het meetnet. Deze belasting is 
als ‘minder belangrijk’ beoordeeld. 
 
Nitraat 
Om het belang van nitraat te beoordelen, wordt aangesloten bij de memo van Douwe Jonkers 
voor de LWG, d.d. 12 december 2013 (GW7707). Daarin is de belasting met nitraat/stikstof voor 
alle GWL van Rijn-West beoordeeld als ‘minder belangrijk’.  
 
Uit de toetsing van het KMG blijkt dat in Zand Rijn-West meer dan 20% van de filters de norm 
van 50 mg NO3/l overschrijden (21%). Bij de gecombineerde toetsing van Zand Rijn-West met 
Zand Rijn-Midden overschrijdt 16% van de filters de norm. Op basis van meetdata van het KMG 
kan daarmee geconcludeerd worden dat nitraat voor Zand Rijn-West belangrijk is.  
 
Voor Zout Rijn-West, Duin Rijn-West en Deklaag Rijn-West worden respectievelijk in 0%, 2% en 
1% van de filters de norm voor nitraat overschreden. Nitraat is daarmee niet belangrijk.  
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Tabel 5.5a.   % meetpunten dat voldoet aan de oude drempelwaarden.  

Grondwaterlichaam diepte Jaar As Cd Cl Ni NO3 

      % # % # % # % # % # 

Zand Rijn-West GWL 2012 98% 25 94% 25 92% 25 96% 25 85% 25 

Deklaag Rijn-West GWL 2012 93% 74 100 74 83% 74 100% 74 98% 74 

Zout Rijn-West  GWL 2012 98% 55 100 55 nvt 55 100% 55 100% 55 

Duin Rijn-West GWL 2012 96% 107 98% 107 87% 107 100% 107 99% 107 
 

Grondwaterlichaam diepte Jaar Pb Pt BM_t BM_i 

      % # % # % # % # 

Zand Rijn-West GWL 2012 100% 25 99% 25 99% 25 96% 25 

Deklaag Rijn-West GWL 2012 100% 74 100% 74 98% 74 93% 74 

Zout Rijn-West  GWL 2012 100% 55 97% 55 100% 55 98% 55 

Duin Rijn-West GWL 2012 100% 107 94% 107 93% 107 90% 107 

 

 
Tabel 5.5b.   % meetpunten dat voldoet aan de nieuwe drempelwaarden, gebaseerd op zoet-zout grens van 300 mg/l  

Grondwaterlichaam diepte Jaar As Cd Cl Ni NO3 

      % # % # % # % # % # 

Zand Rijn-West GWL 2012 100% 25 87% 25 100% 25 92% 25 79% 25 

Zand Rijn-West + Zand Rijn-Midden GWL 2012 98% 130 94% 130 92% 130 96% 130 84% 130 

Deklaag Rijn-West GWL 2012 88% 74 100% 74 83% 74 100% 74 98% 74 

Zout Rijn-West  GWL 2012 100% 55 100% 55 nvt 55 100% 55 100% 55 

Duin Rijn-West GWL 2012 96% 107 99% 107 83% 107 96% 107 99% 107 
 

Grondwaterlichaam diepte Jaar Pb Pt BM_t BM_i 

      % # % # % # % # 

Zand Rijn-West GWL 2012 100% 25 100% 25 96% 25 96% 25 

Zand Rijn-West + Zand Rijn-Midden GWL 2012 100% 130 99% 130 99% 130 96% 130 

Deklaag Rijn-West GWL 2012 100% 74 93% 74 98% 74 93% 74 

Zout Rijn-West  GWL 2012 100% 55 91% 55 100% 55 98% 55 

Duin Rijn-West GWL 2012 99% 107 72% 107 93% 107 89% 107 

 
 

 voldoet 
 voldoet niet 
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5.3.2. Trend 

De beoordeling van de trend is niet uitgevoerd op basis van het protocol Toetsen en Beoordelen 
omdat een trendbeoordeling op basis van twee waarnemingen (2006 en 2012) niet zinvol is.  
 
In plaats daarvan zijn de trends van de drempelwaardestoffen per meetpunt geanalyseerd over 
de periode 1990 – 2012 (rapport: Aanvullende trendbepaling Grondwaterkwaliteit 1990-2012 in 
de provincies Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. RHDHV, 31 januari 
2014). Uit deze analyse is gebleken dat er geen sprake is van significante stijgende of dalende 
trends van de drempelwaarde stoffen op de schaal van het grondwaterlichaam.  
 
5.4 Intrusietest 
Met deze test wordt beoordeeld of er sprake is van verzilting als gevolg van 
intrusie(binnendringen) van zout water. Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van het 
formele KRW meetnet. Als er sprake is van verzilting wordt in de toelichting aangegeven waar dit 
optreedt en waardoor.  
 
In Rijn-West is geen sprake van intrusie, zie paragraaf 3.5.  
 
5.5 Terrestrische ecosystemen die van grondwater afhankelijk 
zijn 
Bij deze test staat de vraag centraal of er sprake is van significante schade aan terrestrische 
ecosystemen door verontreiniging van grondwater, een te lage grondwaterstand of onvoldoende 
toevoer van grondwater. De beoordeling kan ook informatie opleveren of dergelijke problemen in 
de toekomst te verwachten zijn (waarmee het bouwstenen aanlevert voor de at-risk beoordeling) 
en inzicht geven in de oorzaken van gesignaleerde tekorten. Dit is relevant voor het kunnen 
verbinden van de uitkomsten van de toestandbeoordeling met het maatregelen programma. De 
parameters waarnaar wordt gekeken kunnen per gebied en ecosysteemverschillen. Indien er 
sprake is van een slechte toestand of een risico dan wordt dit onderbouwd en toegelicht. 
 
Werkwijze 
Kern van de test betreft de volgende stappen (zie voor uitgebreide beschrijving het Protocol en 
bijlage 3): 
 
1. Selecteer grondwaterafhankelijke Natura2000 gebieden. 
2. Beoordeel in hoeverre natuurdoelen niet worden gehaald vanwege gebrek aan grondwater 

en/of kwaliteit van het grondwater. 
3. Beoordeel oorzaak en mogelijke maatregelen. 
 
Bij het verzamelen van informatie is gebruik gemaakt van de (concept) beheerplannen N2000, de 
PAS-analyse documenten die in overleg met de terreinbeheerders zijn opgesteld en expert 
judgement. In een deel van de N2000 gebieden zijn in de 1e planperiode nog geen hydrologische 
maatregelen genomen om de verdroging tegen te gaan. Aangenomen is dat in die gebieden 
daarom nog steeds sprake is van een verdroogde situatie. In aanvulling hierop is het mogelijk dat 
maatregelen wel zijn geïdentificeerd en uitgevoerd, maar dat voortschrijdend inzicht laat zien dat 
de maatregelen niet of niet voldoende effectief zijn. 
 
De uitkomst van deze analyse is opgenomen in de karakterisering/toestandsbeschrijving in de 
factsheet van het betreffende grondwaterlichaam en weergegeven in tabel 5.8. Een volledig 
overzicht van de terrestrische ecosystemen staat in bijlage 3. De motivering voor de terrestrische 
ecosystemen die als ontoereikend zijn beoordeeld, is opgenomen in bijlage 6.  
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Tabel 5.8.  Samenvatting van de beoordeling van de mate waarin de toestand van de kwaliteit en 
kwantiteit van  terrestrische ecosystemen door grondwater wordt beïnvloed en niet 
toereikend is (0=goed; 1=niet  toereikend) 

N2000 gebied Provincie GWL Grondwater-
afhankelijk 

Oordeel 
Kwantiteit 
(0=goed) 

Oordeel 
Kwaliteit 
(0=goed) 

Noorderpark/Oostelijke	
Vechtplassen	

Noord-
Holland/Utrecht	

Deklaag	
Rijn-West	

Ja 1 1 

Lingegebied	(70)	 Gelderland	 Deklaag	
Rijn-West 

Ja 1 0 

Kolland	en	
Overlangbroek	

Utrecht	 Deklaag	
Rijn-West	

Ja 1 1 

Polder	Stein	en	
Broekvelden	

Zuid-Holland	 Deklaag	
Rijn-West	

Ja 1 1 

Zouweboezem	 Zuid-Holland	 Deklaag	
Rijn-West	

Ja 1 1 

Nieuwkoopse	plassen	
en	de	Haak	(incl	De	
Meije)	

Zuid-
Holland/Utrecht	

Deklaag	
Rijn-West	

Ja 1 1 

Bruuk	(69)	 Gelderland	 Zand	Rijn-
West	

ja 1 0 

Botshol	 Utrecht	 Zout	Rijn-
West	

ja 1 1 

 
5.6 Oppervlaktewateren die van grondwater afhankelijk zijn 
Op een vergelijkbare manier als voor terrestrische ecosystemen wordt in de test voor 
oppervlaktewaterlichamen nagegaan of doelen voor deze oppervlaktewaterlichamen niet worden 
gehaald door een te lage toevoer van grondwater of door aanvoer van verontreinigingen uit het 
grondwater. Indien er sprake is van een slechte toestand of een risico op termijn dan wordt dit 
onderbouwd en toegelicht. 
 
Werkwijze 
Kern van de test betreft de volgende stappen (zie voor uitgebreide beschrijving het  Protocol en 
bijlage 3): 
 
1. Selecteer potentiele grondwaterafhankelijke oppervlaktewatersystemen. 
2. Beoordeel of de oppervlaktewaterdoelen worden gehaald en als dat niet het geval is of dit in 

significante mate wordt veroorzaakt door een tekort aan grondwater of aanvoer van 
verontreinigingen vanuit het grondwater. Klimatologische oorzaken blijven daarbij buiten 
beschouwing.  

3. Beoordeel oorzaak en mogelijke maatregelen. 
 
Wanneer infiltratie van water vanuit het oppervlaktewater naar het grondwater plaats vindt zonder 
dat het oppervlaktewater hier hinder van ondervindt maar dit wel risico’s met zich meebrengt voor 
de kwaliteit van het grondwater, dan is het zaak dit bij de karakterisering en at-risk bepaling in de 
factsheets voor grondwater op te nemen en hier zo mogelijk maatregelen aan te verbinden. 
 
In Rijn West is het water dat via de drains naar het oppervlaktewater gaat NIET gerekend tot het 
grondwater.  De gronden in het gebied zijn grotendeels  klei en veengrond. Het water dat de 
drains verlaat is voor het overgrote deel neerslagwater dat zo vrijwel direct naar het 
oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het maakt over het algemeen geen deel uit van een 
omvangrijk  systeem met omvangrijke stroombanen en lange verblijftijd in de bodem. 
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Een samenvatting van de beoordeling voor Rijn-West staat in tabel 5.9. De gehanteerde 
uitgangspunten en een overzicht van de grondwaterafhankelijke oppervlaktewateren zijn in 
bijlage 3 beschreven. De motivering voor de oppervlaktewaterlichamen die als ontoereikend zijn 
beoordeeld, is opgenomen in bijlage 6. 
 

Tabel 5.9.  Samenvatting van de beoordeling van de mate waarin de toestand van de kwaliteit en 
kwantiteit van  oppervlaktewaterlichamen (OWL) door grondwater significant wordt 
beïnvloed en niet toereikend zijn (nee=geen significante beïnvloeding; ja=wel 
significante beïnvloeding) 

OWL code OWL Naam Waterschap GWL Grondwater
-afhankelijk 

Oordeel 
Kwantiteit 
(0=goed) 

Oordeel 
Kwaliteit 
(0=goed) 

NL13_147 Trekvaart systeem Rijnland Duin Rijn-West Ja 0 1 
NL13-110 Zoetermeerse Plas Rijnland Zout Rijn-West Ja 0 1 

	
 
5.7 Drinkwatertest 
De Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000/60/EG) bevat doelstellingen om bronnen van water voor 
menselijke consumptie veilig te stellen. Deze doelstellingen zijn niet alleen van toepassing op de 
openbare drinkwatervoorziening, maar op alle bronnen voor menselijke consumptie. De 
kwaliteitsdoelstellingen van de KRW zijn hetzelfde voor industriële winningen voor menselijke 
consumptie, eigen winningen en winningen voor de openbare drinkwatervoorziening.  
 
De winningen voor de openbare drinkwatervoorziening waren in de eerste planperiode al goed in 
beeld, het beeld voor industriële en eigen winningen was nog niet volledig.  
 
Indien in een waterlichaam water wordt onttrokken ten behoeve van menselijke consumptie dan 
moet conform Artikel 7.3 KRW een beoordeling van deze winningen worden uitgevoerd (EU 
Guidance Document No. 18, paragraaf 4.4.6).  
 
Daarbij gaat het om de volgende categorieën onttrekkingen: 
 
• openbare drinkwatervoorziening; 
• industriële winningen en eigen winningen ten behoeve van menselijke consumptie. 
 
De punten van beoordeling zijn de winningen zelf. Bij deze test wordt beoordeeld of er sprake is 
van een significante toename van concentraties van stoffen in het onttrokken ruwe water en of dit 
leidt of heeft geleid tot een toename van de zuiveringsinspanning. Hiertoe wordt voor de 
betreffende winning voor afzonderlijke stoffen nagegaan of er over de afgelopen 6 jaar sprake is 
van een stijgende trend en of de zuiveringsinspanning ten opzichte van het referentiejaar 2000 is 
toegenomen.  
 
5.7.1. Openbare drinkwatervoorziening 

Beoordeling risico’s 
De beoordeling van de risico’s is uitgevoerd op basis van de opgestelde gebiedsdossiers 
(Provincie Utrecht, 2012, 2013; Provincie Gelderland, 2013, 2014; Provincie Zuid-Holland, 2013; 
Provincie Noord-Holland, 2014). Aanvullende informatie en achtergrondgegevens zijn ook te 
vinden in de dossiers. Een overzicht van de risico’s per openbare drinkwaterwinning in Rijn-Oost 
en Rijn-Midden staat in tabel 5.10.  
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Tabel 5.10.  Beoordeling risico’s openbare drinkwaterwinningen op basis van de opgestelde 
 gebiedsdossiers 

Grondwater-
lichaam Provincie Winning 
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Zand Rijn-West Utrecht Rhenen 3 2 1 1 2 3 1 2 
Zand Rijn-West Utrecht Leersum 3 1 1 1 1 1 1 2 
Zand Rijn-West Utrecht Doorn 3 2 2 2 2 3 1 2 
Zand Rijn-West Utrecht Driebergen 3 1 1 2 2 3 1 2 
Zand Rijn-West Utrecht Zeist 3 3 1 2 2 3 1 2 
Zand Rijn-West Utrecht Beerschoten 3 3 1 2 2 3 1 2 
Zand Rijn-West Utrecht Bilthoven 3 3 2 2 2 3 1 2 
Zand Rijn-West Utrecht Groenekan 3 3 2 2 2 3 1 2 
Deklaag Rijn-West Utrecht Cothen 1 1 1 1 1 2 1 2 
Deklaag Rijn-West Utrecht Tull en ‘t Waal 1 1 1 1 1 2 1 2 
Deklaag Rijn-West Utrecht Nieuwegein 1 1 1 3 2 2 1 2 
Deklaag Rijn-West Utrecht Lopik 1 1 1 1 1 2 1 2 
Deklaag Rijn-West Utrecht Blokland  i.o. 1 1 1 1 1 2 1 2 
Deklaag Rijn-West Utrecht Linschoten 1 2 1 2 1 2 1 2 
Deklaag Rijn-West Utrecht Leidsche Rijn 1 1 2 2 1 2 1 2 
Deklaag Rijn-West Utrecht De Meern 1 1 1 1 1 2 1 2 
Deklaag Rijn-West Utrecht Vianen Panoven i.o. 1 1 1 1 1 2 1 2 
Deklaag Rijn-West Utrecht Woerden 3 3 2 2 2 1 1 2 
Deklaag Rijn-West Utrecht Bunnik 3 1 2 2 2 2 1 2 
Deklaag Rijn-West Utrecht Bethunepolder 3 1 2 2 1 3 1 2 
Zand Rijn West Gelderland Heumensoord 1 3 3 3 1 3 3 - - 
Zand Rijn West Gelderland Heumensoord 2 3 2 3 1 3 3 - - 
Zand Rijn West Gelderland Muntberg 3 1 3 1 3 3 - - 
Zand Rijn West Gelderland Sijmons 3 2 3 2 3 3 - - 
Deklaag Rijn-West Gelderland Culemborg 1 1 1 1 1 1     
Deklaag Rijn-West Gelderland Druten 3 2 3 1 3 3     
Deklaag Rijn-West Gelderland Fikkersdries 2 2 2 1 3 1     
Deklaag Rijn-West Gelderland Hemmen  1 1 1 1 1 1     
Deklaag Rijn-West Gelderland Kerk-Avezaath (Zoelen) 1 1 1 1 1 1     
Deklaag Rijn-West Gelderland Kolff 2 2 3 1 3 1     
Deklaag Rijn-West Gelderland Velddriel 2 2 3 1 3 1     
Deklaag Rijn-West Gelderland Zetten  1 1 1 1 1 1     
Zand Rijn-West Noord-Holland Loosdrecht 3 2 3 3 1 2 2 2 
Zand Rijn-West Noord-Holland Laren 3 2 3 3 1 2 1 2 
Zand Rijn-West Noord-Holland Laarderhoogt 3 2 3 2 1 2 1 2 
Zand Rijn-West Noord-Holland Huizen 3 2 3 2 1 2 1 2 
Duin Rijn-West Noord-Holland Noordhollands Duinreservaat 1 2 2 1 1 2 1 2 

Duin Rijn-West Noord- & Zuid-
Holland 

Amsterdamse 
Waterleidingduinen 1 2 2 1 1 2 1 2 

Duin Rijn-West Zuid-Holland Meijendel                  3 2 1 1 1 2 - 2 
Duin Rijn-West Zuid-Holland Berkheide  3 2 1 1 1 2 - 2 
Duin Rijn-West Zuid-Holland Solleveld 3 2 1 1 1 3 - 1 
Deklaag Rijn-West Zuid-Holland Lexmond (De Laak) 1 2 2 1 1 3 - 2 
Deklaag Rijn-West Zuid-Holland Langerak (De Steeg) 2 2 2 1 1 3 - 3 
Deklaag Rijn-West Zuid-Holland Bergambacht/Dijklaan   2 2 2 1 1 3 - 2 
Deklaag Rijn-West Zuid-Holland Bergambacht/Rodenhuis 2 2 2 1 2 3 - 2 
Deklaag Rijn-West Zuid-Holland Bergambacht/Schoonhoven 2 2 2 1 1 3 - 2 
Deklaag Rijn-West Zuid-Holland Nieuw Lekkerland (De Put) 1 2 1 1 1 3 - 3 
Deklaag Rijn-West Zuid-Holland Lekkerkerk/Schuwacht  2 2 1 2 1 3 - 2 
Deklaag Rijn-West Zuid-Holland Lekkerkerk/Tiendweg       2 2 1 2 1 3 - 2 
Deklaag Rijn-West Zuid-Holland Ridderkerk 2 2 2 2 1 3 - 1 
Deklaag Rijn-West Zuid-Holland Hendrik I/O Ambacht 2 2 2 1 1 3 - 2 
Deklaag Rijn-West Zuid-Holland Kop v/h Land 1 1 1 1 1 3 - 3 
Deklaag Rijn-West Zuid-Holland Polder de Biesbosch 1 2 1 1 1 1 - 3 
Deklaag Rijn-West Zuid-Holland Jeugddorp (Wantijpark) 1 1 1 1 1 3 - 3 
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Toelichting op de resultaten van de analyse (tabel 5.10) 

 Geen probleem (1) Aandachtspunt (2) Actueel risico (3) 

Kwetsbaarheid winning Weinig kwetsbaar Matig kwetsbaar Kwetsbaar 
Ruwwaterkwaliteit Geen verontreinigingen in het 

ruwwater aangetroffen. 
Wel verontreinigingen in 
ruwwater, maar geen 
overschrijding van de norm 

Wel verontreinigingen in 
ruwwater, overschrijding van 
de norm 

Belasting (puntbronnen, 
diffuse bronnen en 
lijnbronnen) 

Combinatie van kwetsbaarheid 
en belasting leidt niet tot een 
knelpunt. 

Belasting is zodanig, dat het 
grondig volgen van de 
ontwikkelingen onder en 
boven maaiveld voldoende zal 
zijn. 

Nader onderzoek gewenst 
om de aard en omvang van 
de bedreiging in te schatten. 
Dit kan aanleiding zijn voor 
het opstellen van 
maatregelenpakketten. 

Planologische bescherming Bescherming via het 
bestemmingsplan voldoende 
gewaarborgd. 

Nieuw bestemmingsplan is in 
ontwikkeling, bescherming lijkt 
in (voor)ontwerp 
bestemmingsplan voldoende 
gewaarborgd. 

Bescherming via het 
bestemmingsplan 
onvoldoende gewaarborgd.  

Intrekgebied vanaf 
maaiveld en zonering 
grondwater-
beschermingsgebied 

Consensus over ligging 
intrekgebied vanaf maaiveld. 
Berekend intrekgebied komt 
overeen met provinciale 
zonering 
grondwaterbeschermings-
gebied waardoor 
voorkantsturing voldoende 
geborgd is. 

Consensus over berekening 
intrekgebied vanaf maaiveld. 
Berekend intrekgebied is 
groter dan provinciale 
zonering 
grondwaterbeschermings-
gebied. Noodzaak van 
aanvullend beleid in de vorm 
van voorkantsturing wordt 
nader onderzocht. 

De berekening van het 
intrekgebied vanaf maaiveld 
dient nader gecontroleerd te 
worden. In dat geval wordt 
het berekende intrekgebied 
in de tekst aangeduid als 
een ‘zoekgebied voor 
maatregelen’. 

Calamiteitenplannen Bescherming via de 
calamiteitenplannen voldoende 
gewaarborgd. 

Bescherming via de 
calamiteitenplannen varieert 
per beheerder. 

Bescherming via de 
calamiteitenplannen 
onvoldoende gewaarborgd. 

 
Uit de beoordeling van de risico’s blijkt dat zowel in Zand Rijn-West als Duin Rijn-West de 
openbare drinkwaterwinningen niet alleen overwegend kwetsbaar zijn, maar in veel gevallen ook 
bedreigd worden. Deze bedreiging betreft de risico’s in vorm van lijn-, punt- en diffuse bronnen, 
maar ook het niet-adequaat zijn van de beleidsmatige bescherming van de winning waardoor 
sprake is van toekomstige risico’s. De winningen in deklaag Rijn-West zijn overwegend minder 
kwetsbaar. 
 
Ter illustratie van het aantal winningen met risico’s, is in tabel 5.11 een overzicht gemaakt van de 
aantallen winningen die in de gebiedsdossiers beoordeeld zijn met een ‘actueel risico (score 3)’ 
voor ruwwater kwaliteit of voor één van de belastingen (diffuse bronnen, lijnbronnen of 
puntbronnen).  
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Tabel 5.11. Beoordeling risico’s drinkwaterwinningen  

GWL Provincie Aantal winningen Aantal winningen met 
kwaliteitsrisico’s 

Zand Rijn West Utrecht 8 4 
 Gelderland 4 4 
 Zuid-Holland 0 0 
 Noord-Holland 4 4 
Deklaag Rijn-West Utrecht 12 2 
 Gelderland 8 4 
 Zuid-Holland 13 0 
 Noord-Holland 0 0 
Duin Rijn-West Zuid-Holland 3 0 
 Noord-Holland 2 0 

 
Uit de beoordeling van de risico’s van de drinkwaterwinningen blijkt met name de winningen in 
Zand Rijn-West kwaliteitsrisico’s hebben: 12/16 = 75%.  
 
De winningen in Deklaag Rijn-West hebben aanzienlijk minder kwaliteitsrisico’s: 6/33 = 18%. 
Overigens is het opmerkelijk dat de winning Ridderkerk geen kwaliteitsrisico heeft, terwijl die in 
de eindbeoordeling in een slechte toestand is.  
 
In aanvulling op het reguliere grondwaterbeschermingsbeleid zijn er daarom voor veel 
drinkwaterwinningen aanvullende maatregelen opgenomen in het maatregelenprogramma.  
 
Beoordeling onttrokken grondwater en zuiveringsinspanning 
Conform de KRW is per winning onderzocht of de zuiveringsinspanning ten opzichte van het 
referentiejaar 2000 is toegenomen door een verslechtering van de waterkwaliteit. In die gevallen 
wordt de grondwatertoestand als onvoldoende beoordeeld. Daarnaast is per winning onderzocht 
of de gemiddelde grondwaterkwaliteit (ongezuiverd ruwwater) aan de normen voldoet en of er 
meerjarige trends optreden. Wanneer dit als gevolg van menselijk handelen resulteert in een 
toename van de zuiveringsinspanning is de grondwatertoestand eveneens onvoldoende.  
 
In samenspraak met de waterleidingbedrijven is de toename van de zuiveringsinspanning 
geïnventariseerd conform het Protocol voor toestand- en trendbeoordeling van 
grondwaterlichamen KRW (Min I&M, maart 2013). Daarbij is onderscheid gemaakt tussen een 
toename om bedrijfsmatige redenen en een toename ten gevolge van een verandering van de 
waterkwaliteit. Tot slot is aangegeven in hoeverre de toegenomen zuiveringsinspanning direct te 
relateren valt aan een verslechtering van de waterkwaliteit door menselijk handelen (zie bijlage 4 
voor de beschrijving van de aanpak). 
 
Daarnaast heeft het RIVM, in het kader van de drinkwatertoets voor de beoordeling van 
grondwaterlichamen voor de KRW, in opdracht van IenM een analyse uitgevoerd om na te gaan 
bij welke winningen en voor welke parameters sprake was van overschrijding van normen uit het 
Drinkwaterbesluit. Daarbij is ook geanalyseerd bij welke winningen en parameters sprake was 
van een stijgende trend van concentraties in de periode 2000-2012 (Trendanalyse van kwaliteit 
van grondwater in drinkwaterwinningsgebieden (2000-2012) RIVM rapport 607402012/2014).  
 
Resultaat zuiveringsinspanning 
Bij 4 winningen is sinds 2000 sprake van een toename van de zuiveringsinspanning als gevolg 
van menselijke beïnvloeding. Er zijn verontreinigende stoffen boven de norm in het onttrokken 
water aangetroffen. Bij één van deze winningen (Lexmond) is deze toename van de 
zuiveringsinspanning als duurzaam te beschouwen; er is een actief koolfilter toegevoegd. Bij de 
andere drie winningen is dat niet het geval, er blijven extra maatregelen nodig om de kwaliteit van 
het water goed te houden.  



 
 
 
 
 
 
 

 43 

 
Bij deze winningen is de achteruitgang van de waterkwaliteit direct gerelateerd aan een 
drempelwaardestof of een stof waar een Europese norm voor geldt. De toestand van deze 
winningen is daarmee als onvoldoende beoordeeld. Het gaat daarbij om twee winningen in Zand 
Rijn-West (Beerschoten en Bilthoven) en één winning in Deklaag Rijn-West (Ridderkerk).  
 
De verwachting is dat, met de geplande maatregelen, de kwaliteit van het onttrokken water in de 
komende planperiode voldoende verbetert en de extra zuiveringsinspanning niet meer nodig zal 
zijn.  
 

Tabel 5.12. Overzicht winning waarbij de zuiveringsinspanning is toegenomen 

GWL provincie Winning met  toename 
zuiveringsinspanning 

Opmerking 

Zand Rijn-West Utrecht Beerschoten  
Zand Rijn-West Utrecht Bilthoven  
Deklaag Rijn-West Zuid-Holland Ridderkerk  
Deklaag Rijn-West Zuid-Holland Lexmond (De Laak) Door plaatsing actief koolfilter is 

sprake van een duurzame oplossing 
 
Resultaten RIVM analyse 
Ongeveer tweederde van de 244 grondwaterwinningen voor de drinkwatervoorziening in 
Nederland heeft een goede kwaliteit. Bij ongeveer een derde blijkt het ongezuiverde 
grondwaterwater (ruwwater) enige mate van verontreiniging te bevatten. Voor deze 
grondwaterwinningen zullen dus maatregelen nodig zijn om de risico’s te beheersen, variërend 
van monitoring of bodemsanering tot duurzame landbouw. Ondanks dat er bij ca. een derde van 
de winningen ‘enige mate van verontreiniging’ is aangetroffen, is er slechts bij drie winningen 
sprake van een eenduidig stijgende trend over de periode 2000 – 2012, zie tabel 5.13.  
 

Tabel 5.13. Overzicht resultaten RIVM analyse winningen 

GWL provincie Winningen met 
eenduidig 
stijgende trend 
(2000 – 2012)1  

Toename 
trend - 
Toetsoordeel 
RIVM2 

Opmerking 

Zand Rijn-West Utrecht Bilthoven + (Bromacil)  
Deklaag Rijn-West Zuid-Holland Lexmond (De Laak) + (bentazon)  
Deklaag Rijn-West Gelderland Druten + chloride Ligging zoet-zout 

grensvlak van nature 
ondiep waardoor 
zuivering daarop 
aangepast is en situatie 
als duuurzaam is 
beoordeeld. 

1 Winningen met een ‘eenduidig stijgende trend’ in de periode 2000 – 2012 al dan niet na trendomkering  
2 Trendanalyse van kwaliteit van grondwater in drinkwaterwinningsgebieden (2000-2012) RIVM rapport 
607402012/2014 
 
Druten heeft een toenemende trend van chloride op basis van de REWAB-analyse (zie 
‘Resultaten RIVM-analyse’). Als gevolg van verzilting zijn er horizontale putten geplaatst. 
Aangezien hier van nature de zoet-zoutgrensgrens relatief ondiep ligt, trekken deze putten na 
verloop van tijd weer zouter grondwater aan. Het grondwater wordt nu gemengd en deze 
oplossing wordt als duurzaam beoordeeld. 
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Bij de twee overige winningen is een stijgende trend van verontreinigende stoffen aangetroffen. 
Deze trends kunnen effecten hebben op de beoordeling van de toestand van de desbetreffende 
grondwaterlichamen als geheel. 
 
In tabel 5.14 staan de parameters per grondwaterlichaam die in enig jaar tussen 2000 en 2012 in 
het onttrokken ruwwater de normen van het Drinkwaterbesluit of 75% van die normen hebben 
overschreden.  

Tabel 5.14. Resultaten RIVM analyse kwaliteit grondwaterlichamen  

Grondwaterlichaam Parameters die 75% van de 
drinkwaternorm overschrijden 

Parameters die 100% van de 
drinkwaternorm overschrijden 

zand Rijn-West bromacil alfa-endosulfan, arseen, decaan,  
cis-1,2-dichlooretheen,  
trans-1,2-dichlooretheen, 
dichloormethaan, heptachloorepoxide, 
naftaleen,  
tetra- en trichlooretheen (som), 
tetrachlooretheen, trichlooretheen  

deklaag Rijn-West aluminium, chloride, 
tetrahydrofuraan  

arseen, bentazon, boor, chlooretheen, 
dichloormethaan, 3-chloorfenol,  
dikegulac-natrium, MCPP, MTBE,  
totaal alfa-aktiviteit, VOX, glyfosaat  

zout Rijn-West n.v.t. n.v.t. 
duin Rijn-West geen overschrijdingen geen overschrijdingen 

 
Samenvattend overzicht beoordeling drinkwaterwinningen 
De (publieke) drinkwaterwinningen zijn vanuit verschillende invalshoeken beoordeeld: 
• Gebiedsdossiers, met als resultaat risico’s ten aanzien van het beschermingsniveau. 
• De beoordeling van trends op basis van REWAB-gegevens over de periode 2000 – 2012. 
• De beoordeling van de toename van de zuiveringsinspanning met inachtneming of de huidige 

situatie c.q. geïmplementeerde maatregelen duurzaam zijn. 
• Eindbeoordeling door de provincies ten aanzien van de toestand van de winningen. 
 
De resultaten staan samengevat in tabel 5.15. De motivering voor de drinkwaterwinningen die als 
ontoereikend zijn beoordeeld, is opgenomen in bijlage 6. 
 

Tabel 5.15. Samenvattend overzicht beoordeling drinkwaterwinningen  

Grondwater-
lichaam 

Aantal 
winningen 

Winningen met 
kwaliteitsrisico 

Toename zuiverings-
inspanning 

Winningen met 
eenduidig 

stijgende trend 

KRW-oordeel 
‘slechte 

toestand’ 

Zand Rijn-West 16 12 2 1 2 
Deklaag Rijn-West 33 6 11,2 1 1 
Duin Rijn-West 5 0 0 0 0 

1 Bij Lexmond is in 2005/2006 een actieve kool toegevoegd. Daarna is er niets veranderd aan de 
zuiveringsinspanning. Strikt genomen is de verandering na 2000 doorgevoerd. Maar gezien de duurzame 
ontstane situatie is Lexmond vervolgens beoordeeld als goed.   
2 Op Lekkerkerk wordt vanwege verzilting een membraanfiltatie aangebracht, die uiteraard ook (toekomstige) 
verontreinigingen tegen houdt. De membraanfitratie is echter gebouwd om het probleem van verzilting als 
autonoom proces tegen te gaan. Bij nadere beschouwing kan deze verandering dan ook niet aangemerkt 
worden als een toename van de zuiversinspanning zoals in het protocol staat en in de aanvullende 
toelichtingen.  
 
Uit de eindbeoordeling blijkt dat in totaal 3 winningen in slechte toestand verkeren. Het gaat 
daarbij om twee winningen in Zand Rijn-West (Beerschoten en Bilthoven) en één winning in 
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Deklaag Rijn-West (Ridderkerk). Een toelichting op de motivatie van deze beoordeling staat in 
bijlage 6.  
 
Industriële winningen ten behoeve van menselijke consumptie en eigen winningen 
 
In 2011 is door het RIVM (RIVM-rapport nr 607402004/2011 “Industriële grondwaterwinningen en 
de Kaderrichtlijn Water”) een inventarisatie gemaakt naar het voorkomen van industriële 
winningen ten behoeve van menselijke consumptie en eigen winningen. In het rapport is tevens 
de definitie opgenomen die door de Nederlandse Voedsel en Waterautoriteit wordt gehanteerd 
(zie tekstblok hieronder).  
 

 
 
Onttrekkingen waar volgens de NVWA nog onduidelijkheid over bestaat zijn vooral slachterijen 
en de zuivelindustrie.  
 
In Rijn-West is vervolgens een lijst samengesteld met KRW relevante grondwaterwinningen. 
Daarbij is gebruik gemaakt van de door het RIVM opgestelde lijst, op basis van gegevens van de 
NVWA en ILT. Deze lijst is vervolgens door provincies geactualiseerd en eventueel aangevuld. Er 
heeft nog geen KRW-beoordeling van deze winningen plaatsgevonden vanwege het niet 
beschikbaar zijn van gegevens. 
 
In Rijn-West gaat het om de volgende aantallen. 
  

Industriële winningen voor menselijke consumptie: winningen waarbij grondwater wordt 
ingezet in het productieproces voor directe menselijke consumptie. Te denken valt daarbij aan 
de productie van bier, frisdrank en groenteconserven. Proceswater (bijvoorbeeld spoelwater 
van groenten) komt via het tegenstroomprincipe wel in contact met de levensmiddelen, maar 
wordt door de VWA niet als ‘winning voor menselijke consumptie’ beschouwd. 
Eigen winningen: winningen waarbij grondwater door de eigenaar in eigen beheer wordt 
opgepompt en, eventueel na behandeling, als drinkwater ter beschikking wordt gesteld aan 
derden. Een voorbeeld hiervan zijn campings met een eigen bron. Eigen winningen staan 
onder direct toezicht van de VROM Inspectie (thans: ILT). 
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Tabel 5.16. Overzicht industriële onttrekkingen en eigen winningen  

Grondwaterlichaam Omschrijving Bedrijf Onttrekkingtype 
NLGW0005 Camping Zonnehoek Camping Zonnehoek Eigen onttrekking 
NLGW0005 De Bonte Vlucht  Eigen onttrekking 
NLGW0005 De Maarnseberg  Eigen onttrekking 
NLGW0005 RCN het Grote Bos Doorn  Eigen onttrekking 
NLGW0005 De Krakeling  Eigen onttrekking 
NLGW0005 Sanadome Scandic Hotel Nijmegen Sanadome Scandic Hotel Nijmegen Eigen onttrekking 
NLGW0005 Camping De Oude Molen Camping De Oude Molen Eigen onttrekking 
NLGW0005 Nuon de Kleef Nuon de Kleef Eigen onttrekking 
NLGW0012 HEINZ UTRECHT HEINZ UTRECHT Industrie 
NLGW0012 Kruiswijk E. Kruiswijk, IJsselstein Industrie 
NLGW0012 UNITED_SOFTDRINKS UNITED_SOFTDRINKS Industrie 
NLGW0012 VRUMONA_BUNNIK VRUMONA_BUNNIK Industrie 
NLGW0012 Camping De Rotonde Camping De Rotonde Eigen onttrekking 
NLGW0012 Prochamp B.V. Prochamp B.V. Industrie 
NLGW0012 OOSTROM’s PRODUKTIEBEDR. OOSTROM’s PRODUKTIEBEDR. Industrie 
NLGW0012 De Karekiet De Karekiet Eigen onttrekking 
NLGW0012 Camping ‘t Zand Camping ‘t Zand Eigen onttrekking 
NLGW0012 Camping Lede en Oudewaard BV Camping Lede en Oudewaard BV Eigen onttrekking 
NLGW0012 Baltussen Konservenfabriek B.V. Baltussen Konservenfabriek B.V. Industrie 
NLGW0012 HAK HAK Industrie 
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6 Samenvatting huidige toestand en prognose 
toestand 2021/2027 

De toestand van het grondwater is beoordeeld conform het ‘Protocol voor toestand- en 
trendbeoordeling van grondwaterlichamen KRW’. Drie testen hebben een algemeen karakter en 
worden uitgevoerd voor het gehele grondwaterlichaam: waterbalans, intrusies en chemische 
toestand. Drie andere testen worden voor specifieke aandachtsgebieden uitgevoerd: drinkwater, 
oppervlaktewater en terrestrische ecosystemen. Voor deze gebieden is het oordeel gebaseerd op 
gebiedspecifieke criteria en is ook een risicobeoordeling opgenomen. Voor de beoordeling van 
de chemische toestand gelden de drempelwaarden in het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring 
Water. 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de prognose van de toestand in 2021 en 2027 voor het gehele 
grondwaterlichaam (via de generieke testen) en de specifieke aandachtsgebieden (specifieke 
testen) aan de hand van de resultaten van de beoordeling in 2009 en 2015. De prognose voor 
2027 is een ambtelijke inschatting, waarbij als uitgangspunt is gehanteerd de ambitie van 
Nederland en het RBO Rijn-West om de KRW doelen in 2027 te hebben bereikt, in lijn met de 
ambitie, uitgangspunten en randvoorwaarden (tav uitvoering van maatregelen en effectiviteit van 
generiek- en regionaal beleid), samengevat in de Adviesnota Schoon Water Rijn-West, juli 2014. 
(RBO 3 maart 2015). Kortom, de inschatting is dat de KRW doelen voor grondwaterlichamen 
haalbaar zijn in 2027, mits…..  
 
 
6.1 Generieke testen 

GWL waterbalans chemische toestand intrusie 

 2009 2010
– 
2015 

2021 2027 2009 2010
– 
2015 

2021 2027 2009 2010
– 
2015 

2021 2027 

zand Rijn-
West 

            

deklaag Rijn-
West 

            

zout Rijn-West             

duin Rijn-West             
Uit deze test blijkt dat alle grondwaterlichamen, behalve Duin Rijn-West, in 2015 in goede 
toestand verkeren. De ontoereikende toestand voor Duin Rijn-West is het gevolg van de 
aanpassing van de drempelwaarde voor fosfaat (Ptot) en is niet veroorzaakt door een stijging van 
de Ptot-concentratie in het grondwater.  De verwachting is dat alle grondwaterlichamen in 2021 
en 2027 in goede toestand zullen zijn. 
 
6.2 Regionale testen 

GWL GW-afhankelijke OWL 

(kwantiteit + kwaliteit) 

GW-afhankelijke terrestrische 

ecosystemen (kwantiteit + 
kwaliteit) 

Drinkwater 

 2009 2010 
– 
2015 

2021 2027 2009 2010 
– 
2015 

2021 2027 2009 2010 
– 
2015 

2021 2027 

zand Rijn-
West 

*        *    

deklaag Rijn-
West 

*        *    
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zout Rijn-West *            

duin Rijn-West             
 

 voldoet 
 voldoet niet 

 

 
 
Ten opzichte van 2009 lijkt er in alle grondwaterlichamen voor een aantal regionale testen een 
achteruitgang te zijn opgetreden. Dit is echter niet het geval. Dit wordt veroorzaakt doordat de 
regionale beoordeling van zowel de interactie met oppervlaktewater als van de 
grondwaterafhankelijke natuur en de drinkwaterwinningen in 2009 op een andere wijze heeft 
plaatsgevonden.  
 
Uit de beoordeling van 2015 blijkt dat er in alle grondwaterlichamen nog knelpunten zijn, 
waardoor de toestand nog onvoldoende is. In 2021 zullen, ondanks de genomen maatregelen 
nog niet alle N2000-gebieden en één drinkwaterwinning in goede toestand zijn. De verwachting is 
dat uiteindelijk in 2027 wel alle grondwaterlichamen in goede toestand zullen zijn. 
 
Voor de N2000 gebieden wordt opgemerkt dat de uitvoering van de N2000-plannen niet 
synchroon loopt met de KRW-planperiode. De instandhoudingsdoelstellingen zullen veelal wel 
gerealiseerd zijn, maar het kan zijn dat de uitbreidingsdoelstellingen in 2027 nog niet overal 
geheel zijn gerealiseerd. Hierdoor zou de prognose voor 2027 negatief kunnen uitpakken. In Rijn 
West zijn we er steeds vanuit gegaan dat het voor ons gaat om hydrologisch in goede toestand, 
niet het halen van de Natuurdoelstellingen zelf; de ecologie/natuur reageert nl veel trager. De 
verwachting is dat dat in 2027 overal het geval is. Als aanvullende informatie is in Bijlage 8 de 
stand van zaken (augustus 2015) m.b.t. de aanwijzingsbesluiten en beheerplannen voor de 
N2000-gebieden gegeven. 
 
Toelichting oordeel Zand Rijn-West 
 
Motivering kwaliteit 
Drinkwater 
In 2009 heeft de beoordeling van de Drinkwaterwinningen op een andere wijze plaats gevonden; 
enkel op basis van de REWAB (ruwwater) gegevens. Voor SGBP2 is de beoordeling gebaseerd 
op de verandering/toename van de zuiveringsinspanning per winning ten opzichte van het jaar 
2000 als gevolg van een verslechtering van de waterkwaliteit door antropogene beïnvloeding. Bij 
de beoordeling zijn alleen die winningen waarbij de veranderingen geen duurzame toestand 
hebben bewerkstelligd, aangemerkt als onvoldoende. Twee grondwaterwinningen (Beerschoten, 
Bilthoven) verkeren in de slechte toestand. Winning Beerschoten: toename zuiveringsinspanning; 
putschakeling i.v.m. antropogene verontreiniging (VOCl). Winning Bilthoven: toename 
zuiveringsinspanning, putschakeling en verdiepen winning i.v.m. antropogene verontreiniging 
(VOCl, Bromacil).  
Voor de winning Beerschoten is het technisch onhaalbaar om de doelen in 2021 te halen. Dit is 
reden voor fasering van het bereiken van de KRW-doelen (KRW art. 4.4). De geplande 
maatregelen hebben langer de tijd nodig om voldoende effect te hebben. De winning 
Beerschoten bereikt daardoor, naar verwachting, pas na 2021 de goede toestand. Voor de 
winningen Bilthoven is de prognose voor 2021 wel goed. Door het treffen van maatregelen 
verbetert de kwaliteit van het onttrokken grondwater zodanig dat de extra zuivering teruggedraaid 
kan worden. 
 
Motivering kwantiteit 
Oordeel terrestrische ecosystemen 
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In het Natura2000-gebied De Bruuk is sprake van een te lage grondwaterstand. De oorzaken zijn 
beschreven in de PAS gebiedsanalyse. De uit te voeren maatregelen voor de 
instandhoudingsdoelen zullen naar verwachting in de komende planperiode worden gerealiseerd. 
De maatregelen voor de uitbreidingsdoelstellingen worden in de laatste planperiode uitgevoerd. 
Analyse van de ecologische kwaliteit van en de grondwaterstanden onder natuurgebieden laat 
zien dat deze (deels)verdroogd zijn. Het gewenste natuurdoel op grond van de Natura2000 is 
daarbij uitgangspunt (zowel instandhoudings- als uitbreidingsdoelstellingen). In 2009 heeft de 
beoordeling op een andere wijze plaats gevonden en is de toestand van het grondwaterlichaam 
ter plekke van de Natura2000 gebieden beoordeeld op basis van een eventuele verlaging van de 
grondwaterstand sinds 2000. De eisen ten aanzien van de gebiedsgerichte Natura2000 doelen 
waren toen nog onvoldoende bekend. Aangezien de grondwaterstand sinds 2000 niet is gedaald 
was het oordeel in 2009 dat het grondwaterlichaam ter plekken van de Natura2000 gebieden in 
de goede toestand verkeerde. Sinds 2009 is er geen sprake van een verdere achteruitgang. 
 
Toelichting oordeel Zout Rijn-West 
Motivering kwaliteit 
Oppervlaktewater: 
Zoetermeerse plas: De plas (en aanhangend stedelijk watersysteem) staat op polderpeil en trekt 
kwel aan. Grondwater ter plekke is voedselrijk en brak. Grondwater is de belangrijkste bron van 
eutrofiëring.  
De regionale beoordeling van de interactie met oppervlaktewater is in 2009 niet uitgevoerd, maar 
de toestand is toen op basis van expert judgement als goed ingeschat. In 2013 is er wel een 
gedegen beoordeling uitgevoerd. Op basis van voortschrijdend inzicht is een aantal situaties nu 
als niet toereikend beoordeeld. Dit is echter geen reden om aan te nemen dat er daadwerkelijk 
sprake is van een achteruitgang van de kwalitatieve of kwantitatieve bijdrage van het grondwater 
aan het oppervlaktewater. 
 
Terrestrische ecosystemen 
Botshol: Oorzaak vooral wegzijging door laag polderpeil i.c.m. onvoldoende waterkwaliteit. 
Uitvoering van maatregelen wacht op besluitvorming. Effect van maatregelen heeft tijd nodig  
 
Motivering kwantiteit 
Terrestrische ecosystemen 
Analyse van de ecologische kwaliteit van en de grondwaterstanden onder natuurgebieden laat 
zien dat deze (deels)verdroogd zijn. Het gewenste natuurdoel op grond van de Natura2000 is 
daarbij uitgangspunt (zowel instandhoudings- als uitbreidingsdoelstellingen).  
Botshol: Oorzaak vooral wegzijging door laag polderpeil i.c.m. onvoldoende waterkwaliteit. 
Uitvoering van maatregelen wacht op besluitvorming. Effect van maatregelen heeft tijd nodig. 
In 2009 is het grondwaterlichaam ter plekke van de Natura2000 gebieden beoordeeld op basis 
van voorkomen van vegetatie een eventuele verlaging van de grondwaterstand sinds 2000 op 
basis van expert judgement. De eisen ten aanzien van de gebiedsgerichte Natura2000 doelen 
waren toen nog onvoldoende bekend. Aangezien de grondwaterstand sinds 2000 niet is gedaald 
was het oordeel in 2009 dat het grondwaterlichaam ter plekken van de Natura2000 gebieden in 
de goede toestand verkeerde. Sinds 2009 is er geen sprake van een verdere achteruitgang. Bij 
het opstellen van de N2000-plannen (beheersplannen) is voortschrijdend inzicht ontstaan 
hetgeen bij de beoordeling (expert judgement) in 2014 geleid heeft tot een oordeel ontoereikend 
voor een aantal N2000-gebieden. 
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Toelichting oordeel Deklaag Rijn-West 
Motivering kwaliteit 
Oppervlaktewater 
De kwaliteit van de Vaarten Groot Mijdrecht wordt negatief beïnvloed door het grondwater. De 
problemen voor het oppervlaktewater zijn echter een gevolg van ingrepen in het 
(oppervlakte)watersysteem en niet een gevolg van (antropogeen) verontreinigd grondwater. Er zit 
van nature zout in het grondwater. Daarom is de toestand van grondwater hiervoor niet negatief 
beoordeeld. De doelen voor het oppervlaktewater zijn mogelijk niet in overeenstemming met de 
natuurlijke belasting en omstandigheden. 
 
Tterrestrische ecosystemen 
In 4 Natura2000 gebieden is sprake van aanvoer van grondwater van onvoldoende kwaliteit en 
aanvoer gebiedsvreemd water van onvoldoende kwaliteit. Kolland en Overlangbroek: Interne en 
externe waterhuishouding moet aangepast, om de natuurdoelen te realiseren. Besluitvorming 
hierover is vertraagd. Polder Stein en Broekvelden: Toestand is goed voor huidige N2000 met 
status VR, maar voldoet niet meer zodra status wijzigt in VHR. Oorzaak vooral wegzijging door 
laag polderpeil. Nieuwkoopse plassen en de Haak (incl. De Meije), Oostelijke Vechtplassen: 
Oorzaak vooral wegzijging door laag polderpeil i.c.m. onvoldoende waterkwaliteit. Uitvoering en 
effect van de maatregelen heeft tijd nodig. 
 
Drinkwater 
In 2009 heeft de beoordeling van de Drinkwaterwinningen op een andere wijze plaats gevonden; 
enkel op basis van de REWAB (ruwwater) gegevens. Voor SGBP2 is de beoordeling gebaseerd 
op de verandering/toename van de zuiveringsinspanning per winning ten opzichte van het jaar 
2000 als gevolg van een verslechtering van de waterkwaliteit door antropogene beïnvloeding. Bij 
de beoordeling zijn alleen die winningen waarbij de veranderingen geen duurzame toestand 
hebben bewerkstelligd, aangemerkt als onvoldoende. Eén grondwaterwinning verkeert in de 
slechte toestand doordat vanwege menselijke invloed de zuiveringsinspanning is toegenomen. 
Winning Ridderkerk: 2 ondiepe putten zijn vanwege 1,4 dioxaan verontreiniging op de bestaande 
membraanfitratie gezet. Onderzoek naar oorzaak voorkomen dioxaan moet aantonen of er nu 
een duurzame toestand is bereikt. 
 
Motivering kwantiteit 
Terrestrische ecosystemen 
Analyse van de ecologische kwaliteit van en de grondwaterstanden onder natuurgebieden laat 
zien dat deze (deels)verdroogd zijn. Het gewenste natuurdoel op grond van de Natura2000 is 
daarbij uitgangspunt (zowel instandhoudings- als uitbreidingsdoelstellingen).  
Lingegebied & Diefdijk-Zuid heeft een te lage grondwaterstand. De uit te voeren maatregelen 
voor de instandhoudingsdoelen zullen naar verwachting in de komende planperiode worden 
gerealiseerd. De maatregelen voor de uitbreidingsdoelstellingen worden in de laatste planperiode 
uitgevoerd. Oostelijke Vechtplassen/Noorderpark: oorzaak vooral wegzijging door laag polderpeil 
i.c.m. onvoldoende waterkwaliteit. Uitvoering en effect van maatregelen heeft tijd nodig. Kolland 
en Overlangbroek: interne en externe waterhuishouding moet aangepast, om de natuurdoelen te 
realiseren. Besluitvorming hierover is vertraagd. Polder Stein en Broekvelden: toestand is goed 
voor huidige N2000 met status VR, maar voldoet niet meer zodra status wijzigt in VHR. Oorzaak 
vooral wegzijging door laag polderpeil. Zouweboezem: oorzaak vooral wegzijging door laag 
polderpeil. Nieuwkoopse plassen en de Haak (incl. De Meije): oorzaak vooral wegzijging door 
laag polderpeil i.c.m. onvoldoende waterkwaliteit. Uitvoering en effect van de maatregelen heeft 
tijd nodig.  
 
In 2009 is het grondwaterlichaam ter plekke van de Natura2000 gebieden beoordeeld op basis 
van voorkomen van vegetatie een eventuele verlaging van de grondwaterstand sinds 2000 op 
basis van expert judgement. De eisen ten aanzien van de gebiedsgerichte Natura2000 doelen 
waren toen nog onvoldoende bekend. Aangezien de grondwaterstand sinds 2000 niet is gedaald 
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was het oordeel in 2009 dat het grondwaterlichaam ter plekken van de Natura2000 gebieden in 
de goede toestand verkeerde. Sinds 2009 is er geen sprake van een verdere achteruitgang. Bij 
het opstellen van de N2000-plannen (beheersplannen) is voortschrijdend inzicht ontstaan 
hetgeen bij de beoordeling (expert judgement) in 2014 geleid heeft tot een oordeel ontoereikend 
voor een aantal N2000-gebieden. 
 
Toelichting oordeel Duinen Rijn-West 
Motivering kwaliteit 
Oppervlaktewater 
NL13_147 (Trekvaartsysteem): Sterk fosfaathoudende kwel uit zandige hooggelegen 
bollengronden zorgen voor een slechte waterkwaliteit De regionale beoordeling van de interactie 
met oppervlaktewater is in 2009 niet uitgevoerd, maar de toestand is toen op basis van expert 
judgement als goed ingeschat. In 2013 is er wel een gedegen beoordeling uitgevoerd. Op basis 
van voortschrijdend inzicht is een aantal situaties nu als niet toereikend beoordeeld. Dit is echter 
geen reden om aan te nemen dat er daadwerkelijk sprake is van een achteruitgang van de 
kwalitatieve of kwantitatieve bijdrage van het grondwater aan het oppervlaktewater. De zout 
intrusie is gebaseerd op het rapport BC2532 RHDHV 1 oktober 2013 : Toestandbepaling 
grondwaterkwaliteit 2012 Rijn-West en Rijn-Midden. 
 
Motivering kwantiteit 
Terrestrisch 
Analyse van de ecologische kwaliteit van en de grondwaterstanden onder natuurgebieden laat 
zien dat deze (deels)verdroogd zijn. Het gewenste natuurdoel op grond van de Natura2000 is 
daarbij uitgangspunt (zowel instandhoudings- als uitbreidingsdoelstellingen).  
Voornse Duinen: Oorzaak vooral wegzijging door laag polderpeil. In recent afgeronde eco-
hydrologische studie zijn maatregelen opgenomen, die voor uitvoering en effect tijd nodig 
hebben. Ook wordt nog een vervolg eco-hydrol studie gedaan.  
 
In 2009 is het grondwaterlichaam ter plekke van de Natura2000 gebieden beoordeeld op basis 
van voorkomen van vegetatie een eventuele verlaging van de grondwaterstand sinds 2000 op 
basis van expert judgement. De eisen ten aanzien van de gebiedsgerichte Natura2000 doelen 
waren toen nog onvoldoende bekend. Aangezien de grondwaterstand sinds 2000 niet is gedaald 
was het oordeel in 2009 dat het grondwaterlichaam ter plekken van de Natura2000 gebieden in 
de goede toestand verkeerde. Sinds 2009 is er geen sprake van een verdere achteruitgang. Bij 
het opstellen van de N2000-plannen (beheerplannen) is voortschrijdend inzicht ontstaan hetgeen 
bij de beoordeling (expert judgement) in 2014 geleid heeft tot een oordeel ontoereikend voor een 
aantal N2000-gebieden. 
 
6.3 Motivering fasering 
Ondanks uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen, is het denkbaar dat doelen in de praktijk 
niet of later dan gepland gerealiseerd zullen worden. In de Adviesnota Schoonwater Rijn-West 
2016 – 2021 zijn verschillende redeneerlijnen opgesteld en door het RBO Rijn-West vastgesteld. 
In de adviesnota8 worden de uitzonderingen expliciet benoemd en de redeneerlijnen uitgewerkt.  
 
Uitzonderingen 
De termijn voor het halen van de KRW milieudoelstellingen van artikel 4, lid 1, KRW kan verlengd 
worden met zes jaar (artikel 4, lid 4, KRW), mits de toestand van het aangetaste waterlichaam 
niet verslechterd. Deze termijnverlenging kan worden toegepast als de verbetering van de 
watertoestand technisch niet haalbaar of onevenredig kostbaar is. Als de natuurlijke 
omstandigheden dusdanig zijn dat de doelstellingen niet binnen die termijnen kunnen worden 
                                                             
 
8 Redeneerlijnen. Adviesnota Schoonwater Rijn-West 2016 – 2021. Stap voor stap naar schoon en gezond 
water. Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn West, juli 2014 



 
 
 
 
 
 
 

 52 

gehaald, mag de gefaseerde deadline zelfs worden verplaatst tot na 2027. Vaak spelen 
verschillende factoren, die elkaar wederzijds beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol.  
 
Motivaties en redeneerlijnen 
Om bij te dragen aan een transparante en adequate motivering van keuzes die waterbeheerders 
hebben gemaakt bij het bepalen van doelen en vaststellen van het maatregelenpakket heeft het 
RBO Rijn-West gezamenlijk een aantal “redeneerlijnen” opgesteld. Hiermee wil het RBO onder 
andere voldoen aan de wens van de Europese Commissie voor een helderder motivering van 
deze keuzen. Partners in Rijn-West kunnen in hun waterplannen en factsheets gebruik maken 
van deze redeneerlijnen9.  
 
Voor de grondwaterlichamen Zand Rijn West en Deklaag Rijn West wordt gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid van de KRW om te faseren met als motiveringsgronden Onevenredig kostbaar 
en Technisch onhaalbaar (artikel 4, lid 4, KRW). De volgende motiveringen zijn hierbij gebruikt:  
 
Onevenredig kostbaar 
De verdrogingopgave en de aanpak ervan maken deel uit van het beheerplan Natura2000. In de 
komende planperiode worden maatregelen uitgevoerd om de achteruitgang te voorkomen. De 
onderbouwing staat in het beheerplan Natura2000. De financiering is in belangrijke mate 
afhankelijk van het rijk. Ten aanzien van de inzet van PAS middelen zijn landelijke afspraken 
gemaakt. Een deel van de maatregelen kan alleen gerealiseerd worden als gronden zijn 
verworven. 
 
Technisch onhaalbaar 
De verdrogingopgave en de aanpak maken deel uit van het beheerplan Natura2000. In de 
periode 2016-2021 komen maatregelen voor herstel aan bod. De onderbouwing staat in de 
diverse beheerplannen Natura2000. De maatregelen voor de uitbreidingsdoelstellingen zijn 
gepland in de laatste planperiode. 
Een deel van de noodzakelijke maatregelen voor het behalen van een goede toestand kan alleen 
gerealiseerd worden als gronden zijn verworven. Het beleid is dat verwerven alleen op vrijwillige 
basis plaatsvindt. Mocht verwerven niet lukken binnen de planperiode, dan worden maatregelen 
uitgesteld en is realisatie van de doelen in de planperiode niet mogelijk (zie ook: Redeneerlijnen 
Adviesnota Rijn-West 2016-2021). 
 
Door het trage effect van de genomen maatregel t.b.v. de drinkwaterwinning Beerschoten is het 
niet mogelijk om binnen deze planperiode een goede toestand voor de winning te bereiken.(zie 
ook: Redeneerlijnen Adviesnota Rijn-West 2016-2021). 
 

                                                             
 
9 De redeneerlijnen voor verschillende onderwerpen zijn opgenomen in de Adviesnota Schoon Water Rijn-
West, vastgesteld door het RBO Rijn-West in juli 2014: 
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/publicaties-

krw/publicaties-rijn-1/mijlpalen/@38656/adviesnota-schoon/ 
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7 Maatregelen 

Om de KRW-doelen te realiseren zijn in het waterkwaliteitsportaal maatregelen opgenomen. 
Deze maatregelen zijn veelal gericht op het realiseren van de doelen voor de specifieke 
aandachtsgebieden (grondwaterafhankelijke OWL, grondwaterafhankelijke terrestrische 
ecosystemen en drinkwater). Soms betreft het meer generieke maatrelen die zijn gericht op het 
verminderen van de – significante – belasting, zoals de puntbronnen en diffuse belasting 
algemeen. Echter, omdat ook het verminderen van de significante belasting veelal gericht is op of 
geprioriteerd is in de specifieke aandachtsgebieden, zullen ook bij deze maatregelen de 
specifieke aandachtsgebieden herkenbaar zijn bij de geformuleerde maatregelen.  
 
De maatregelen zijn ontleend aan de maatregelen die in het waterkwaliteitsportaal zijn ingevoerd. 
Hierbij is de codering gehanteerd die in het waterkwaliteitsportaal is gehanteerd, nl. N2000, 
Drinkwaterwinning en overig. Indien in het waterkwaliteitsportaal geen codering bekend is, wordt 
deze automatisch weergegeven als ‘overige maatregel’. Een overzicht van de maatregelen is 
weergegeven in bijlage 7.  
 
De grondwaterafhankelijke terrestrische natuurgebieden (N2000 gebieden) zijn nog niet in goede 
toestand. Maatregelen voor hydrologisch herstel van deze gebieden zijn grotendeels wel bekend 
of in voorbereiding, maar nog niet allemaal bestuurlijk vastgesteld of financieel gedekt. Dat zal 
gebeuren binnen het beleidstraject van N2000 beheerplannen en/of Pas maatregelen. Na 
vaststelling worden deze maatregelen, in overleg met het waterschap, overgenomen in de KRW-
maatregelenlijst en de factsheets voor grondwater of oppervlaktewater. Eventueel wordt er per 
N2000-gebied één algemene maatregel “Uitvoeren hydrologische herstelmaatregelen PAS”  
opgenomen in de betreffende grondwater- of oppervlaktewaterfactsheet, afhankelijk van de 
afspraken met het waterschap. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de detailmaatregelen in het 
uitvoerings-/rapportagespoor van N2000 zelf worden opgenomen.  
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Bijlage 1 Samenstelling werkgroep grondwater 
Rijn-West 

René Hilhorst   Hilhorst Management & Advies (voorzitter) 
Nanko de Boorder  provincie Noord-Holland 
Lester Reiniers (tot juni 2014) provincie Noord-Holland 
Richard Vermeulen  provincie Zuid-Holland 
Roel van Binsbergen  provincie Zuid-Holland 
Rob de Groot   provincie Gelderland 
Suzanne Buil   provincie Gelderland 
Lisz Welling   provincie Utrecht 
Janco van Gelderen  provincie Utrecht 
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Bijlage 2 Meetlocaties Zout 

 
Figuur ii.1. Overzicht van de meetlocaties waar de zoutwachters zijn geïnstalleerd.  
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Bijlage 3 Uitgangspunten beoordeling ecoystemen 
en oppervlaktewateren die grondwaterafhankelijk 
zijn 

WERKWIJZE BEOORDELING GRONDWATERAFHANKELIJKE OPPERVLAKTEWATEREN 
EN –TERRESTRISCHE ECOSYSTEMEN  
 
Oppervlaktewater 
Bij het beschrijven van de relatie grondwater – oppervlaktewater gaat het in eerste instantie om 
de vraag of die relatie er is. Vervolgens wordt beoordeeld of de oppervlaktewaterdoelen worden 
gerealiseerd en – als dit niet het geval is – of het grondwater daar een significante factor in is. 
Volgens de definitie van Guidance no18 is een bijdrage van 50% of meer aan de verontreiniging 
vanuit grondwater significant. Veelal ontbreken stofbalansen om dit te kunnen bepalen. Die 50% 
betreft geen absolute waarde en bij specifieke situaties kan aanvullend maatwerk nodig zijn. Bij 
de waterkwaliteit gaat het verder om de niet natuurlijke belasting vanuit het grondwater en dus 
niet om bijvoorbeeld fosfaatrijke of zoute kwel in de kustgebieden. Die zou verdisconteerd 
moeten zijn in de norm voor het oppervlaktewater.  
Wanneer infiltratie van water vanuit het oppervlaktewater naar het grondwater plaats vindt zonder 
dat het oppervlaktewater hier hinder van ondervindt maar dit wel risico’s met zich meebrengt voor 
de kwaliteit van het grondwater, dan is het zaak dit bij de karakterisering en at-risk bepaling in de 
factsheets voor grondwater op te nemen en hier zo mogelijk maatregelen aan te verbinden 
 
Het bovenste grondwater en de haarvaten van het oppervlaktewatersysteem zijn te beschouwen 
als ‘grijs gebied’  tussen de KRW-oppervlaktewaterlichamen en het middeldiep en diepere 
grondwater waar de monitoring voor de GWR plaatsvindt. Dit is het gebied waar veel ‘interactie’  
plaatsvindt en waar grondwater en oppervlaktewater als ‘vingers van twee handen in elkaar 
grijpen’. Als er een probleem is in een oppervlaktewaterlichaam en ondiepe ‘kwel’  een rol speelt, 
waarbij de beïnvloeding via ondiepe transportroutes (drainagewater, uittredend bovenste 
grondwater) plaatsvindt en er via die routes een relatie met bronnen op het land kan worden 
gelegd (zoals landbouw), kan het middeldiep en diepere grondwater buiten beeld blijven. De 
toestandsbeoordeling van het grondwater wordt hierdoor dan niet beïnvloed. 
Een voorbeeld hiervan is de situatie in het veenweidegebied van west Nederland. Hier zijn de 
verhoogde nutriënt gehalten niet het gevolg van aanvoer vanuit dieper grondwater, maar worden 
veroorzaakt wordt door 1) veenoxidatie in combinatie met hoge natuurlijke achtergrondgehalten, 
2) landbouw gift meststoffen. Het is erg moeilijk aan te tonen wat het relatieve aandeel van beide 
bronnen hierin is zo blijkt uit onderzoek in de Lopikerwaard (HDSR 2011, Monitoring proefsloten 
Lopikerwaard; eindrapport) 
 
Werkwijze oppervlaktewaterlichamen  
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. 
 
Bij de beoordeling van de oppervlaktewaterlichamen wordt gekeken naar het behalen van de 
ecologische doelen. De normen zijn daaraan ondergeschikt. Zo kan het voorkomen dat in de met 
grondwater gevoede oppervlaktewaterlichamen de norm voor eutrofe stoffen regelmatig 
overschreden wordt, maar dat de ecologische doelen gehaald worden. De 
oppervlaktewaterlichamen zijn daarmee in een goede toestand. 
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Kern van de test betreft de volgende stappen: 
1. Selecteer potentiële grondwaterafhankelijke oppervlaktewatersystemen. 
2. Stel de betreffende waterbeheerder de vraag of er problemen zijn met het realiseren van de 

goede toestand (chemisch, ecologisch) van het oppervlaktewater die in significante mate 
veroorzaakt zouden kunnen worden door een aanvoer van verontreinigingen vanuit het 
grondwater. 

3. Is dit het geval, beoordeel dan samen met de oppervlaktewaterbeheerder of het gebrek aan 
kwaliteit een natuurlijke, een door de inrichting van het watersysteem veroorzaakte 
antropogene maar niet (kosteneffectief) te mitigeren oorzaak dan wel een (mogelijk met 
maatregelen te mitigeren) antropogene oorzaak heeft. Is dat laatste het geval stel dan, om zo 
goed mogelijk een verbinding te kunnen leggen met het maatregelenprogramma, samen vast 
of dit hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door: 
A. transportroutes vanuit en door het ondiepe, bovenste grondwater, al dan niet veroorzaakt 

door het regionale/lokale peilregime of de gehanteerde drainagebasis;  
B. transportroutes vanuit de diepere ondergrond (diepe kwel).  

4. Neem de uitkomst van deze analyse op in de karakterisering/toestandsbeschrijving in de 
factsheet van het betreffende grond- en oppervlaktewaterlichaam. 

 
Bij de beoordelingen zijn er wat verschillen tussen waterschappen. Waterschap Rivierenland 
rekent het water via de drains mee als run off, dus niet behorend bij het grondwater. Een ander 
waterschap rekent het water dat via de drains op het oppervlaktewater komt wel tot het 
grondwater. Hoewel dit bij de beoordeling tot verschillen zal leiden, hoeft dit niet tot problemen te 
leiden. De maatregelen om te voorkomen dat de ecologische doelen niet worden gehaald zijn 
immers gelijk, nl. beperken van de mestgift. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het rijk. 
 
Werkwijze terrestrische ecosystemen/N2000 gebieden 
Bij deze test staat de vraag centraal of er sprake is van significante schade aan terrestrische 
ecosystemen door verontreiniging van grondwater, een te lage grondwaterstand of onvoldoende 
toevoer van grondwater. 
 
Kern van de test betreft de volgende stappen: 
1. De grondwaterbeheerder selecteert potentiële grondwaterafhankelijke natuurgebieden.  
2. De grondwaterbeheerder stelt de betreffende natuurbeheerder de vraag of er problemen zijn 

met het realiseren van natuurdoelen die (naar verwachting) in significante mate worden 
veroorzaakt door de kwantiteit (gebrek aan wateraanvoer) en/of de kwaliteit van het 
grondwater.  

3. Is dit het geval, dan beoordelen ze samen of het gebrek (kwantiteit, kwaliteit) een natuurlijke, 
een door de inrichting van het watersysteem veroorzaakte antropogene maar niet 
(kosteneffectief) te mitigeren oorzaak dan wel een (mogelijk met maatregelen te mitigeren) 
antropogene oorzaak heeft. Is dat laatste het geval, dan stellen zij, om zo goed mogelijk een 
verbinding te kunnen leggen met het maatregelenprogramma, samen vast of dit hoofdzakelijk 
veroorzaakt wordt door: 
A. transportroutes vanuit en door het ondiepe, bovenste grondwater, al dan niet veroorzaakt 

door het regionale/lokale peilregime of de gehanteerde drainagebasis;  
B. transportroutes vanuit de diepere ondergrond (diepe kwel).  

4. De uitkomst van deze analyse wordt opgenomen in de karakterisering/toestandsbeschrijving 
in de factsheet van het betreffende grondwaterlichaam. 

 
Er is hier sprake van een beoordeling waarbij de grondwaterbeheerder de natuurbeheerder 
vraagt of er sprake is van significant oorzakelijk verband met de toestand van het grondwater. Als 
dit het geval is, wordt de toestandbeoordeling van het grondwater hier negatief door beïnvloed.  
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Resultaten 
De resultaten van de beoordeling van alle terrestrische ecosystemen en 
oppervlaktewaterlichamen zijn opgenomen in onderstaande tabellen.  
 

Tabel iii.1  Beoordeling van de mate waarin de toestand van de kwaliteit en kwantiteit van 
 terrestrische ecosystemen door grondwater wordt beïnvloed (0=goed; 1=niet 
 toereikend) 

N2000 gebied Provincie GWL Grondwaterafhankelijk Oordeel 
Kwantiteit 
(0=goed) 

Oordeel 
Kwaliteit 
(0=goed) 

Noorderpark/Oostelijke 
Vechtplassen 

Noord-
Holland/Utrecht 

Deklaag 
Rijn-West 

ja 1 1 

Gelderse poort (67) Gelderland Deklaag 
Rijn-West 

Nee 0 0 

Lingegebied (70) Gelderland Deklaag 
Rijn-West 

ja 1 0 

Uiterwaarden Nederrijn 
(66) 

Gelderland Deklaag 
Rijn-West 

nee 0 0 

Uiterwaarden Waal 
(68) 

Gelderland Deklaag 
Rijn-West 

nee 0 0 

Loevenstein (71) Gelderland Deklaag 
Rijn-West 

nee 0 0 

Kolland en 
Overlangbroek 

Utrecht Deklaag 
Rijn-West 

ja 1  1 

Polder Zeevang Noord Holland Deklaag 
Rijn-west 

Ja 0 0 

Polder Stein en 
Broekvelden 

Zuid-Holland Deklaag 
Rijn-West 

Ja 1  1 

Zouweboezem Zuid-Holland Deklaag 
Rijn-West 

Ja 1 1 

Nieuwkoopse plassen 
en de Haak (incl De 
Meije) 

Zuid-
Holland/Utrecht 

Deklaag 
Rijn-West 

Ja 1 1 

Lingegebied Diefdijk Zuid-Holland Deklaag 
Rijn-West 

Ja 0 0 

Donkse Laagten Zuid-Holland Deklaag 
Rijn-West 

ja 0 0 

Oudeland van Strijen Zuid-Holland Deklaag 
Rijn-West 
en Zout 
Rijn-West 

Ja 0 0 

Duinen en Westduinen 
Goeree 

Zuid-Holland Duin Maas Ja 0 0 

Duinen Texel Noord Holland Duin Rijn-
west 

Ja 0 0 

Duinen Schoorl Noord Holland Duin Rijn-
west 

Ja 0 0 

Noordhollands 
Duinreservaat 

Noord Holland Duin Rijn-
west 

Ja 0 0 

Zwanenwater en 
Pettermerduinen 

Noord Holland Duin Rijn-
west 

Ja 0 0 

Duinen Den Helder- 
Callantsoog 

Noord Holland Duin Rijn-
west 

Ja 0 0 
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Kennemerland Zuid-/Noord-
Holland 

Duin Rijn-
West 

Ja 0 0 

Meijendel Zuid-Holland Duin Rijn-
West 

Ja 0 0 

Duinen Voorne Zuid-Holland Duin Rijn-
West 

Ja 1 0 

Kapitelduinen en 
Staleduinse Bos 

Zuid-Holland Duin Rijn-
West en 
Zout Rijn-
West 

ja 0 0 

Bruuk (69) Gelderland Zand Rijn-
West 

ja 1 0 

St Jansberg (142)  Gelderland Zand Rijn-
West 

Nee 0 0 

Botshol Utrecht Zout Rijn-
West 

ja  1 1 

Eilandspolder Noord Holland Zout Rijn-
west 

Ja 0 0 

Wormer- en 
Jisperveld/ 
Kalverpolder 

Noord Holland Zout Rijn-
west 

Ja 0 0 

Ilperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld & 
Twiske 

Noord Holland Zout Rijn-
west 

Ja 0 0 

Polder Westzaan Noord Holland Zout Rijn-
west 

Ja 0 0 

Abtskolk en De Putten Noord Holland Zout Rijn-
west 

ja 0 0 

Naardermeer Noord Holland Zout Rijn-
west 

Ja 0 0 

Wilck Zuid-Holland Zout Rijn-
West 

Ja 0 0 
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Tabel iii.2  Beoordeling van de mate waarin de toestand van de kwaliteit en kwantiteit van  
 oppervlaktewaterlichamen (OWL) door grondwater significant wordt beïnvloed  
 (nee=geen significante beïnvloeding; ja=wel significante beïnvloeding) 

OWL code OWL Naam waterschap GWL Grondwater-
afhankelijk 

Oordeel 
Kwantiteit 
(0=goed) 

Oordeel 
Kwaliteit 
(0=goed) 

NL14_1 Langbroekerwetering HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_10 Hollandsche Ijssel HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_11 De Keulevaart HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_12 De Pleijt HDSR Deklaag Rijn-West Ja 0 0 

NL14_13 De Koekoek HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_15 Bijleveld HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_16 Leidsche Rijn HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_18 Galecop HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_19 Gerverscop HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_2 Kromme Rijn HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_20 De Tol HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_21 Ouwenaar-Haarrijn HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_22 Wiericke’s HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_23 Snelrewaard HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_24 Lange Linschoten HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_25 Montfoortse Vaart HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_26 Meijepolder HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_27 Oude Rijn HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_28 Zegveld HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_29 Grecht HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_3 Westerlaak HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_30 Kockengen HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_31 Kamerik Teijlingens HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_32 Houtensewetering HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_4 Honswijk HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_5 Biltse Grift HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_6 Ravensewetering HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_7 Merwedekanaal HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_8 Binnenstad Utrecht HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL14_9 Maartensdijk HDSR Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL86_5 Amsterdam 
Rijnkanaal 

RWS MN Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL09_03  Beken Groesbeek Rivierenland Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL09_09  Kanalen 
Bommelerwaard West 

Rivierenland Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL09_22  Sloten 
Bommelerwaard West 

Rivierenland Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL09_23 Slootbeken Citters Rivierenland Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL13_109 Broekvelden 
Vettebroek 

Rijnland Deklaag Rijn-West JA  0 0 

NL13_119 polder Stein + 
weidegebied 

Rijnland Deklaag Rijn-West JA  0 0 

NL13_121 Gouwepolder Rijnland Deklaag Rijn-West JA  0 0 

NL13_122 Veender- en 
Lijkerpolder 

Rijnland Deklaag Rijn-West JA  0 0 

NL13_127 Polder de Noordplas Rijnland Deklaag Rijn-West JA  0 0 
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OWL code OWL Naam waterschap GWL Grondwater-
afhankelijk 

Oordeel 
Kwantiteit 
(0=goed) 

Oordeel 
Kwaliteit 
(0=goed) 

NL13_128 Vaart Polder 
Vierambacht 

Rijnland Deklaag Rijn-West  JA  0 0 

NL13_129 Vaart 
Wassenaarschepolde
r 

Rijnland Deklaag Rijn-West  JA  0 0 

NL13_130 Vaart Reeuwijk en 
Sluipwijk 

Rijnland Deklaag Rijn-West  JA  0 0 

NL13_132 Polder Bloemendaal Rijnland Deklaag Rijn-West JA  0 0 

NL13_133 Vaart Polder 
Nieuwkoop 

Rijnland Deklaag Rijn-West  JA  0 0 

NL13_134 Zuid- en 
Noordeinderpolder 

Rijnland Deklaag Rijn-West  JA  0 0 

NL09_01 Alblas Riv. Land Deklaag Rijn-West  JA  0 0 

NL09_04 Beneden-Linge Riv. Land Deklaag Rijn-West  JA  0 0 

NL09_05 Giessen Riv. Land Deklaag Rijn-West  JA  0 0 

NL09_06 Hooge Boezem 
Overwaard 

Riv. Land Deklaag Rijn-West  JA  0 0 

NL09_13 Kanalen 
Tielerwaarden 

Riv. Land Deklaag Rijn-West  JA  0 0 

NL09_14 Kanalen 
Vijfheerenlanden 

Riv. Land Deklaag Rijn-West  JA  0 0 

NL09_19 Merwedekanaal/Sten
enhoek 

Riv. Land Deklaag Rijn-West  JA  0 0 

NL09_28 Veenvaarten 
Nederwaard 

Riv. Land Deklaag Rijn-West  JA  0 0 

NL09_29 Veenvaarten 
Overwaard 

Riv. Land Deklaag Rijn-West  JA  0 0 

NL09_31 Zouweboezem Riv. Land Deklaag Rijn-West  JA  0 0 

NL19_10 De Viersprong HD Deklaag Rijn-West  JA  0 0 

NL19_11 Kwalgat/Midden Els HD Deklaag Rijn-West JA  0 0 

NL19_14 Afwatering 
stadspolders 

HD Deklaag Rijn-West JA  0 0 

NL09_03  Beken Groesbeek Rivierenland Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL09_09  Kanalen 
Bommelerwaard West 

Rivierenland Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL09_22  Sloten 
Bommelerwaard West 

Rivierenland Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL09_23 Slootbeken Citters Rivierenland Deklaag Rijn-West ja 0 0 

NL13_147 Trekvaart systeem Rijnland Duin Rijn-West ja 0 1 

NL19_41 Zuiderdiepboezem HD Zout Maas JA  0 0 

NL19_42 Havenkanaal 
Goedereede 

HD Zout Maas JA  0 0 

NL19_43 Haven van Dirksland HD Zout Maas JA  0 0 

NL19_44 Haven van 
Stellendam 

HD Zout Maas JA  0 0 

NL19_45 Boezem van Oude-
Tonge 

HD Zout Maas JA  0 0 

NL19_46 Afwatering Den 
Bommel 

HD Zout Maas JA  0 0 

NL19_47 Afwatering Galathee HD Zout Maas JA  0 0 
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OWL code OWL Naam waterschap GWL Grondwater-
afhankelijk 

Oordeel 
Kwantiteit 
(0=goed) 

Oordeel 
Kwaliteit 
(0=goed) 

NL19_48 Groote Kreek HD Zout Maas JA  0 0 

NL19_49 Afwatering Het 
Oudeland van Oude-
Tonge 

HD Zout Maas JA  0 0 

NL19_50 Afwatering Het 
Oudeland van 
Middelharnis 

HD Zout Maas JA  0 0 

NL19_51 Afwatering kern 
Middelharnis 

HD Zout Maas JA  0 0 

NL19_52 Afwatering Dirksland HD Zout Maas JA  0 0 

NL19_53 Afwatering 
Stellendam 

HD Zout Maas JA  0 0 

NL19_54 Afwatering Witte Brug HD Zout Maas JA  0 0 

NL13_110 Zoetermeerse Plas Rijnland Zout Rijn-West JA 0 0 

NL13_118 De Wilck Rijnland Zout Rijn-West JA  0 0 

NL13_126 Nieuwe 
Driemanspolder 

Rijnland Zout Rijn-West JA  0 0 

NL19_01 Binnenbedijkte Maas HD Zout Rijn-West  JA  0 0 

NL19_02 Piershilse 
Gat/Vissersvliet 

HD Zout Rijn-West  JA  0 0 

NL19_04 Oud Beijerlandsche 
Kreek 

HD Zout Rijn-West  JA  0 0 

NL19_05 Schuringsche Haven/ 
Verloren Diep 

HD Zout Rijn-West JA  0 0 

NL19_06 Strijensche 
Haven/Nieuwe 
Haven/Keen 

HD Zout Rijn-West  JA  0 0 

NL19_07 De 
Keen(bovenstrooms 
gemaal Overwater) 

HD Zout Rijn-West  JA  0 0 

NL19_08 Afwatering Oudeland 
Van Strijen 

HD Zout Rijn-West  JA  0 0 

NL19_09 Oostvliet HD Zout Rijn-West  JA  0 0 

NL19_12 Meer en Oude Mol HD Zout Rijn-West JA  0 0 

NL19_13 Afwatering polder 
Moerkerken 

HD Zout Rijn-West  JA  0 0 

NL19_15 Boezemvliet HD Zout Rijn-West  JA  0 0 

NL19_16 Oostvoornse Meer HD Zout Rijn-West JA  0 0 

NL19_17 Brielse Meer/Bernisse HD Zout Rijn-West JA  0 0 

NL19_18 Afwatering Groot 
Voorne West 

HD Zout Rijn-West JA  0 0 

NL19_19 Afwatering Voorne 
Oost 

HD Zout Rijn-West JA  0 0 

NL19_20 Afwatering 
Spijkenisse 

HD Zout Rijn-West  JA  0 0 

NL19_21 Vierambachtenboeze
m Oost 

HD Zout Rijn-West JA  0 0 

NL19_22 Kanaal door Voorne HD Zout Rijn-West  JA  0 0 

NL19_23 Vierambachtenboeze
m West 

HD Zout Rijn-West JA  0 0 
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OWL code OWL Naam waterschap GWL Grondwater-
afhankelijk 

Oordeel 
Kwantiteit 
(0=goed) 

Oordeel 
Kwaliteit 
(0=goed) 

NL19_24 De Waal HD Zout Rijn-West  JA  0 0 

NL19_25 Gemaaltocht De 
Hooge Nesse/Devel 

HD Zout Rijn-West JA  0 0 

NL19_26 Afwatering Oud en 
Nieuw Reyerwaard 

HD Zout Rijn-West JA  0 0 

NL19_27 Koedood/Groote 
Duiker 

HD Zout Rijn-West JA  0 0 

NL19_03 De Vliet HD Zout-Rijn-West JA  0 0 
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Bijlage 4 Toelichting bij de beoordeling van de 
zuiveringsinspanning 

Toelichting bij de beoordeling van de zuiveringsinspanning 
Bron: C. van de Brink (Royal HaskoningDHV) en J. van Essen (Vitens); Bijlage bij Handreiking 
Doorwerking gebiedsdossiers in de Stroomgebiedsbeheersplannen 2015-2021, 5 december 2013 
 
 
Inleiding 
Volgens het “Protocol voor de toestand- en trendbeoordeling van grondwaterlichamen KRW” 
(maart 2013) volgt de toestand van een winning uit beantwoording van de vragen: 
 
1. Is er sprake van een toegenomen zuiveringsinspanning als gevolg van een verslechtering van 

de waterkwaliteit?; 
2. Is er sprake van een significant antropogeen veroorzaakte en aanhoudende stijgende trend 

van een of meer verontreinigingen die en risico vormen voor de drinkwaterbereiding? 
 
Het protocol legt de beantwoording van de 1e vraag neer bij de provincies en drinkwaterbedrijven. 
De 2e vraag wordt in opdracht van het Min I&M door het RIVM beantwoord. De resultaten van de 
uitgevoerde trendanalyse zijn vastgelegd in het RIVM-rapport “Trendanalyse drinkwaterfunctie 
voor de KRW”. De KRW-werkgroep grondwater Noordoost Nederland heeft het initiatief genomen 
tot een uitwerking van de 1e vraag zodat een uniforme, reproduceerbare en efficiënte 
beantwoording mogelijk is. Doel hiervan is enerzijds het uitvoeren van de beoordeling van de 
zuiveringsinspanning an sich inclusief de onderliggende beoordeling, anderzijds het structureren 
van de dataverzameling door de waterbedrijven, zodat de reproduceerbaarheid van deze 
beoordeling en onderbouwing daarvan in de toekomst zal verbeteren.  
 
De uitwerking in deze notitie richt zich primair op de grondwater- en oevergrond-waterwinningen 
daar er voor de drinkwaterwinningen uit oppervlaktewater een specifiek protocol bestaat. De 
systematiek voor de inventarisatie en beoordeling van de zuiveringsinspanningen in deze 
uitwerking is echter ook bruikbaar voor oppervlaktewaterwinningen. In de notitie wordt eerst de 
tekst van het protocol letterlijk weergegeven. Vervolgens wordt de in het protocol aangegeven 
methode voor het beoordelen van de zuiveringsinspanning uitgewerkt aan de hand van criteria.  
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Tekst protocol 
Indien in een waterlichaam water wordt onttrokken ten behoeve van menselijke consumptie dan 
moet conform Artikel 7.3 KRW een beoordeling van deze winningen worden uitgevoerd (EU 
Guidance Document No. 18, paragraaf 4.4.6). De punten van beoordeling zijn de winningen zelf. 
Bij deze test wordt beoordeeld of er sprake is van een significante toename van concentraties 
van stoffen in het onttrokken ruwe water en of dit leidt of heeft geleid tot een toename van de 
zuiveringsinspanning. Hiertoe wordt voor de betreffende winning voor afzonderlijke stoffen 
nagegaan of er over de afgelopen 6 jaar sprake is van een stijgende trend en of de 
zuiveringsinspanning ten opzichte van het referentiejaar 2000 is toegenomen.  
 
Menselijke consumptie is in de KRW omschreven (afgezien van drinkwater) als al het water dat in 
enig levensmiddelenbedrijf wordt gebruikt voor de vervaardiging, behandeling, conservering of 
het in de handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde stoffen of producten, tenzij 
de bevoegde autoriteiten ervan overtuigd zijn dat de kwaliteit van het water de gezondheid van 
de levensmiddelen als eindproduct niet kan aantasten (98/83/EG, artikel 2). De test moet worden 
uitgevoerd voor winningen voor de openbare drinkwatervoorziening en overige relevante 
winningen. Nadere besluitvorming over de hieronder vallende winningen wordt voorzien in 
2012/2013.  
 
De test moet worden uitgevoerd voor alle stoffen waarvoor een grondwaterkwaliteitsnorm of 
drempelwaarde bestaat of waarvoor een drinkwaternorm in het kader van de Drinkwaterrichtlijn 
beschikbaar is en die in het ruwe (dus ongezuiverde) water moeten worden gemeten. De punten 
van beoordeling zijn de winningen zelf. De test is schematisch weergegeven in Figuur iv.1. Deze 
vormt de Nederlandse uitwerking van Guidance No. 18 On Groundwater Status And Trend 
Assessment (WFD CIS, 2009).  
 
Essentie van de test is het beantwoorden van de vraag of er bij winningen in een 
grondwaterlichaam een significante opwaartse trend voor bepaalde stoffen zichtbaar is die wordt 
veroorzaakt door menselijk handelen en of dit (ten opzichte van het zuiveringsniveau in 2000) 
geleidt heeft of leidt tot een toename van de zuiveringsinspanning. Is dit het geval, dan voldoet 
de betreffende winningen niet aan de drinkwatertest. Op grond van het one-out-all-out-principe 
voldoet dan het grondwaterlichaam als geheel niet. Indien de 3 basistesten goed uitvallen, wordt 
de ontoereikende toestand voor een winning weergegeven als een rode stip op een groene kaart. 
 
Voor de test wordt gebruik gemaakt van REWAB-data van ruw grondwater (Wuijts et al., 2012). 
De REWAB-database bevat gegevens over de kwaliteit van het drinkwater en over de bronnen 
voor drinkwater. Voor grondwater is dit de kwaliteit van het gemengde opgepompte grondwater. 
Deze gegevens worden verzameld door drinkwaterbedrijven op grond van de Drinkwaterwet in 
het kader van de jaarlijkse rapportage over de drinkwaterkwaliteit in Nederland (zie bijvoorbeeld 
Versteegh en Dik (2010)). Het is primair aan de drinkwaterbedrijven zelf om het verzamelen van 
data en het inrichten van de REWAB-database zo te uniformeren en optimaliseren dat 
gesignaleerde hiaten en verschillen (zoals meerdere winvelden met 1 meetpunt, verschillen 
tussen bedrijven in meetprogramma’s en detailniveau) zoveel mogelijk worden weggewerkt en de 
in deze paragraaf besproken KRW-drinkwatertoets zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. 
Voor industriële winningen en eigen winningen moet het bevoegd gezag (provincie of 
waterschap) nog afspraken maken over gegevensuitwisseling. 
 
Door het gebruik van REWAB-data kan het zijn dat kwaliteitsproblemen die zich op lokale schaal 
voordoen, bijvoorbeeld een overschrijding of toenemende trend in een of enkele winputten, niet in 
deze test en daarmee in de beoordeling van de toestand van het grondwaterlichaam tot 
uitdrukking komen. Beschikbare informatie op het niveau van individuele winputten kan worden 
meegenomen bij de beoordeling van Artikel 7 in het kader van de gebiedsdossiers 
(drink)waterwinningen (Protocol toestand- en trendbeoordeling, hoofdstuk 6). 
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Werkwijze protocol 
Conform Figuur 1 vaststellen of er ten opzichte van de situatie rond 2000 sprake is van een 
toename in de zuiveringsinspanning die het gevolg is van een significante aanhoudende 
stijgende trend van een parameter in het ruwe water welke een bedreiging vormt voor de 
(drink)waterbereiding. 

 
Figuur iv.1 Beoordeling winningen voor menselijke consumptie. Voor stoffen waarvoor er ten 

opzichte van het jaar 2000 sprake is van een toename in de zuiveringsinspanning als 
gevolg van een significant antropogeen veroorzaakte stijgende trend is het oordeel 
‘ontoereikend’. 
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Uitwerking ”toename zuiveringsinspanning 
De uitwerking in deze notitie betreft het eerste wybertje van figuur 1 (vraag 1 van de 
toestandbeoordeling). Het gaat hierbij om het in beeld brengen van de toename in 
zuiveringsinspanningen per winning ten opzichte van het jaar 2000 als gevolg van een 
verslechtering van de waterkwaliteit. Onder verslechtering van de waterkwaliteit verstaat het 
protocol uitsluitend verslechteringen als gevolg van menselijke activiteiten (ofwel: antropogene 
beïnvloedingen). Het punt van beoordeling is de winning (c.q het winveld) zelf. Het gaat om de 
zuiveringsinspanning die voor een winning nodig is om daar drinkwater van te maken (dus om 
aan de drinkwaternormen te voldoen). Bij menging van ruwwater van verschillende winningen 
wordt dan ook alleen de zuiveringsinspanning die nodig is voor een individuele winning 
toegewezen aan deze winning. De uitwerking betreft daarmee de volgende criteria: 
 
• Criteria voor het vastleggen van de uitgangssituatie in 2000. 
• Criteria voor veranderingen in de zuiveringsinspanningen t.o.v. de uitgangssituatie. 
• Criteria voor het beoordelen of eventuele veranderingen KRW-relevant zijn, d.w.z. veroorzaakt 

zijn door een verslechtering van de waterkwaliteit. 
• Criteria voor het beoordelen of de huidige zuiveringsinspanningen duurzaam zijn.  
 
Om tot een inventarisatie en beoordeling per winning te komen is bijgevoegde Excel-tabel op 
basis van deze criteria opgesteld. De criteria worden nader beschreven in onderstaande 
toelichting. 
 
Toelichting op criteria  
De toelichting geeft een nadere beschrijving van de criteria zoals deze opgenomen zijn in de 
Excel-tabel. Hiermee is de toelichting een feite een handleiding om deze tabel te kunnen invullen.  
 
Criteria referentie situatie 2000 
De referentiesituatie wordt vastgelegd via de volgende criteria:  
 
• Standaard zuiveringstype behorend bij de kwaliteit van het van nature aanwezige water. 
• Eventuele aanvullende zuivering die in de referentiesituatie (referentie jaar 2000) nodig was.  
 
De invulgegevens voor de referentiesituatie 2000 zijn geüniformeerd door de opname van pull 
downs in de Excel-tabel. De inhoud van deze pull-downs zijn in onderstaande tabellen 1, 2 en 3 
weergegeven. 
 
Ad 1. 
In Nederland komen verschillende watertypen van nature voor. De belangrijkste bandbreedte van 
deze watertypen staan in tabel iv.1. De zuivering die nodig is om drinkwater te bereiden uit een 
dergelijk natuurlijk watertype, wordt de basiszuivering genoemd. Deze basiszuivering is niet altijd 
direct gekoppeld aan het natuurlijke watertype, omdat ook bedrijfsmatige overwegingen een rol 
spelen bij de keuze van de basiszuivering. Om die reden staan de typen basiszuivering – apart – 
in tabel iv.2.  
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Tabel iv.1: Natuurlijke watertypen 

Natuurlijk watertype 
Aëroob grondwater 
Aëroob zuur grondwater 
Aëroob hard grondwater 
Anaëroob grondwater 
Anaëroob hard grondwater 
Anaëroob zuur grondwater 
Diep anaëroob grondwater 
Diep anaëroob hard grondwater 
Anaëroob + Aëroob grondwater 
Brak anaëroob hard grondwater 
Oeverinfiltraat 
Oppervlaktewater 

 
De verschillende typen basiszuivering staan in tabel iv.2.  
 

Tabel iv.2: Basiszuivering 

Basiszuivering 
Beluchting 
Snelfiltratie 
Alleen winning 
Marmerfiltratie 
Akdolietfiltratie 
Beluchting – snelfiltratie 
Beluchting – akdolietfiltratie 
Beluchting – snelfiltratie – beluchting – snelfiltratie 
Beluchting – snelfiltratie – intensieve beluchting – snelfiltratie 
Beluchting – snelfiltratie – ontharding – beluchting – snelfiltratie 
Intensieve beluchting – snelfiltratie – beluchting – snelfiltratie 
Intensieve beluchting – snelfiltratie – ontharding – beluchting – snelfiltratie 
Coagulatie – flotatie –snelfiltratie – bodempassage 
Ontharding – beluchting – snelfiltratie 
Intensieve beluchting – marmerfiltratie 
Intensieve beluchting – snelfiltratie 
Snelfiltratie 
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Ad 2. 
Onder aanvullende zuiveringsstappen worden extra zuiveringstechnieken verstaan die aanwezig 
zijn als gevolg van slechtere waterkwaliteit dan van nature aanwezig zou moeten zijn. Hierbij kan 
gedacht worden aan een actief koolfiltratie om organische micro-verontreinigingen te verwijderen, 
extra beluchten om 1,2-DCP te verwijderen of een onthardingsinstallatie om door landbouw 
beïnvloed grondwater te ontharden. Concreet kan gekozen worden uit de volgende aanvullende 
zuiveringsstappen, zie tabel iv.3. 
 

Tabel iv.3: aanvullende zuiveringsstappen 

Aanvullende zuivering 
Filtratie 
Ontharding 
(Plaat/toren)beluchting 
Membraanfiltratie 
Nikkel verwijdering 
LZ filtratie – AK filtratie – UV desinfectie 
Actief kool filtratie 
Menging 
Kleurverwijdering (IEX) 
Vacuüm Ontgassing 
Nitraatverwijdering 
Optimalisatie zuivering 
Kalkdosering 
Langzame zandfiltratie 

 
KRW-relevantie van de toename van de zuiveringsinspanning  
Uit een beperkte pilot waarin de toepasbaarheid van de voorliggende aanpak is getest, kwam 
naar voren dat de gevraagde informatie om de zuiveringsinspanning te kunnen beoordelen 
beperkt en versnipperd beschikbaar is. Om de zoektocht naar de gevraagde informatie beter te 
richten, wordt na het beschrijven van de referentie situatie beoordeeld of er sprake is van een 
KRW-relevante verandering van de waterkwaliteit. Voor alle winningen waarbij dit niet aan de 
orde is, hoeft verder geen informatie verzameld te worden. Voor de winningen waarbij dit wel het 
geval is, worden de effecten van de verandering in ( verslechtering van) de waterkwaliteit 
onderbouwd middels de criteria onder “Verandering t.o.v. referentiesituatie” (zie Excel-tabel).  
 
Het beoordelen van de mate waarin maatregelen KRW-relevant zijn, is minder evident dan dit op 
het eerste gezicht lijkt. Dit komt omdat er in de bedrijfsvoering een veelheid van aspecten 
meespelen waarin de waterkwaliteit en een eventuele verslechtering daarvan slechts een 
onderdeel is. Zo is het plaatsen van een nieuwe zuivering in veel gevallen een resultante van een 
business case die gebaseerd is op bijvoorbeeld verbeterde zuiveringstechnieken, afschrijving én 
de aanwezigheid of dreiging van een verslechtering van de waterkwaliteit. Echter, juist omdat een 
‘toename van de zuiveringsinspanning’ de resultante is van een veelheid van aspecten worden 
de onderliggende criteria in beeld gebracht om zo consistent en reproduceerbaar mogelijk de 
beoordeling uit te voeren. En om voor toekomstige beoordeling over de juiste informatie te 
beschikken.  
Maatregelen in het kader van de toename van de zuiveringsinspanning zijn KRW-relevant 
wanneer die door het waterbedrijf werden getroffen als gevolg van een verslechtering van de 
waterkwaliteit door antropogene oorzaken. Om onderscheid te maken tussen de maatregelen die 
passen binnen de reguliere bedrijfsvoering en KRW-maatregelen, worden alleen substantiële 
maatregelen geïnventariseerd deels of geheel bedoeld om een verslechtering van de 
waterkwaliteit te neutraliseren.  
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Criteria toename zuiveringsinspanning  
De toename van de zuiveringsinspanning wordt in beeld gebracht als verandering ten opzichte 
van de uitgangssituatie. De volgende criteria worden geïnventariseerd:  
 
• Toename belasting bestaande zuivering. 
• Aanvullende zuiveringsstappen. 
• Aanpassing configuratie puttenveld. 
 
Ad 1. 
De toename van de belasting van de bestaande zuivering ten opzichte van het referentie jaar 
2000 wordt beoordeeld aan de hand van de maatregelen putschakelingen, het mengen van ruw- 
of reinwaterstromen en het chemicaliënverbruik van de zuivering. Deze maatregelen vormen ook 
een standaard onderdeel van de bedrijfsvoering van het waterbedrijf. Aanvullende criteria om dit 
te beoordelen, zijn: 
 
• Toename / verandering putschakelingen met als doel de concentraties van stoffen af te 

vlakken. 
• Mengen van ruw- of reinwaterstromen met als doel de concentraties van stoffen af te vlakken. 
• Toename van het chemicaliënverbruik als gevolg van verslechtering van de waterkwaliteit. 
 
Deze criteria zijn moeilijk eenduidig kwantitatief te duiden. Daarom wordt als “eenheid” ‘ja/nee’ 
gehanteerd met als toelichting het jaartal waarin de toename van de putschakeling, menging of 
chemicaliënverbruik is ingezet als antwoord op een kwaliteitsverslechtering van het water.  
 
Ad 2. 
Onder aanvullende zuiveringsstappen wordt verstaan extra zuiveringstechnieken die sinds het 
referentie jaar 2000 zijn toegevoegd als gevolg van een verslechtering van de waterkwaliteit. 
Hierbij kan gedacht worden aan een actief kool filtratie om organische microverontreinigingen te 
verwijderen, extra beluchten om 1,2-DCP te verwijderen of een onthardingsinstallatie om door 
landbouw beïnvloed grondwater te ontharden. Concreet kan gekozen worden uit de in tabel iv.3 
genoemde aanvullende zuiveringsstappen.  
 
Ad 3. 
Onder de configuratie van het puttenveld wordt onderscheid gemaakt in: 
 
• Verplaatsen van winputten. 
• Verdiepen van winputten. 
• Sluiten van winputten of zelfs de gehele winning. 
 
Ook voor deze criteria geldt, dat het maatregelen betreft die sinds het referentie jaar 2000 door 
het waterbedrijf werden getroffen als gevolg van een verslechtering van de waterkwaliteit. 
Verdiepen van winputten kan immers ook het gevolg zijn van putverstopping door ijzer en het 
sluiten van winningen kan ook passen in een bestuurlijke afspraak om de vergunde wincapaciteit 
terug te brengen tot een bepaalde overeengekomen hoeveelheid. Deze criteria zijn moeilijk 
eenduidig kwantitatief te duiden. Daarom wordt als “eenheid” ja/nee gehanteerd met als 
toelichting het jaartal waarin het verplaatsen van winputten, verdiepen van winputten en/of het 
sluiten van winputten of de gehele winning heeft plaatsgevonden als antwoord op een 
kwaliteitsverslechtering van het water.  
 
Beoordeling  
Toepassing van het protocol leidt per winning tot het oordeel “de winning is in goede staat” of “de 
winning is niet in goede staat” Bij het laatste oordeel vraagt de KRW maatregelen om de goede 
toestand te realiseren. Volgens het protocol moet worden nagegaan of de getroffen 
zuiveringsmaatregelen “mengen en afsluitingen” een duurzame oplossing vormen. Dit is het 
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geval indien het betrokken drinkwaterbedrijf en provincie hierover overeenstemming hebben. De 
winning is dan alsnog in goede toestand en maatregelen kunnen achterwege blijven.  
 
Beoordeling volgens Protocol 
Door de verschillende criteria letterlijk op een rij te zetten, kan het oordeel met betrekking tot de 
toename van de zuiveringsinspanning gevormd en onderbouwd worden. Zoals uit de criteria 
blijkt, zal dit oordeel in belangrijke mate gebaseerd zijn op expert judgement. Immers, de 
belangrijkste onderbouwende criteria worden kwalitatief ingevuld. Het drinkwaterbedrijf houdt een 
overzicht bij van de onderliggende informatie waarop het oordeel is gebaseerd. Alleen voor de 
winningen waar sprake is van het oordeel “niet in goede toestand” voegt het drinkwaterbedrijf een 
toelichting bij waarin de overwegingen en stoffen worden genoemd die tot dit oordeel hebben 
geleid. De “eenheid” van het oordeel is “ja” (niet in goede toestand) of “nee” (in goede toestand).  
 
Duurzame oplossing 
Beoordeling van de “duurzame oplossing” vindt plaats indien de toename van de 
zuiveringsinspanningen het gevolg is van de zuiveringsmaatregelen “mengen ruw- of reinwater” 
en “sluiten winputten of winning” (zie Excel-tabel). Het drinkwaterbedrijf geeft een oordeel op 
basis van expert judgement. Dit is vervolgens onderwerp van overleg met de provincie (zie 
hoofdstuk 5 Uitvoering). Het drinkwaterbedrijf houdt een overzicht bij van de onderliggende 
informatie waarop het oordeel is gebaseerd. De “eenheid” van het oordeel is “ja” (duurzaam, 
geen maatregelen nodig) of “nee” (niet duurzaam, maatregelen nodig). Provincie en 
drinkwaterbedrijf kunnen samen besluiten om dit principe ook op andere zuiveringsmaatregelen 
toe te passen. Dit wijkt echter wel af van het protocol en zal dus verantwoord moeten worden. 
Voorbeeld is de situatie bij de winning Engelse Werk in Zwolle waar – tegen hoge kosten – een 
deel van het winveld is verplaatst om te voorkomen dat verontreinigingen uit het centrumgebied 
worden aangetrokken. Het zou weinig motiverend zijn wanneer het oordeel hier blijft hangen in 
een ‘toename van de zuiveringsinspanning’. In een dergelijk geval zou de toename van de 
zuiveringsinspanning geaccepteerd kunnen worden en maatregelen ter reductie hiervan 
achterwege kunnen blijven.  
 
Uitvoering inventarisatie en beoordeling  
De inventarisatie en beoordeling worden uitgevoerd door de waterbedrijven. Zij ontvangen 
hiervoor een Excel-tabel waar de criteria per winning ingevuld kunnen worden. De gevraagde 
eenheden staan voor de verschillende criteria per kolom aangegeven. Met het invullen van de 
tabel wordt ook de onderliggende motivatie – veelal expert judgement – voor de beoordeling van 
de zuiveringsinspanning geborgd. Naar de toekomst toe verdient het aanbeveling om de 
gegevens specifiek te verzamelen. In aanvulling hierop komt het de reproduceerbaarheid ten 
goede wanneer zoveel mogelijk bronnen en verwijzingen worden bijgevoegd.  
 
De ingevulde Excel-tabellen worden door de drinkwaterbedrijven voorgelegd aan de provincies 
waarbij het eindoordeel t.a.v. de toename van zuiveringsinspanningen en de duurzaamheid 
hiervan wordt besproken. Na overeenstemming dragen de provincies zorg voor de inbreng in de 
factsheets via het waterkwaliteitsportaal.  
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De resultaten van de beoordeling, staan in onderstaande tabel.  
 

Tabel iv.4 Samenvatting beoordeling openbare drinkwaterwinningen 

Grondwater-
lichaam 

Aantal 
winningen 

Winningen met 
kwaliteitsrisico 

Toename 
zuiveringsinspanning  

Winningen met 
eenduidig 
stijgende trend  

KRW-oordeel 
‘slechte 
toestand’ 

Zand Rijn-West 17 13 2 1 2 
Deklaag Rijn-
West 

34 6 11,2 1 1 

Duin Rijn-West 5 0 0 0 0 
1 Bij Lexmond is in 2005/2006 een actieve kool toegevoegd. Daarna is er niets veranderd aan de 
zuiveringsinspanning. Strikt genomen is de verandering na 2000 doorgevoerd. Maar gezien de duurzame 
ontstane situatie is Lexmond vervolgens beoordeeld als goed.   
2 Op Lekkerkerk wordt vanwege verzilting een membraanfiltatie aangebracht, die uiteraard ook (toekomstige) 
verontreinigingen tegen houdt. De membraanfitratie is echter gebouwd om het probleem van verzilting als 
autonoom proces tegen te gaan. Bij nadere beschouwing  kan deze verandering dan ook niet aangemerkt 
worden als een toename van de zuiveringsinspanning zoals in het protocol staat en in de aanvullende 
toelichtingen.    
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Bijlage 5 Invulling factsheets – Belasting 
grondwaterlichamen nitraat/stikstof (GW7707) en 
gewasbeschermingsmiddelen (GW7706) 

Invulling factsheets – belasting grondwaterlichamen nitraat/stikstof (gw7707) en 
bestrijdingsmiddelen (gw7706) 
 
Uitgangssituatie toestand & trendbeoordeling grondwaterlichamen 
According to the Dutch Protocol for assessing status and trends of WFD groundwater bodies with 
respect to the 50 mg NO3 objective a groundwater body is in good status if the averaged 
concentration over all locations and depth is below 50 mg NO3/l and at at least 80% of all 
individual monitoring points the concentration is below 50 mg NO3/l. 
As we are now in the middle of a 6-year period (2009-2015) an updated formal assessment of the 
status and trends of gw bodies and sw bodies cannot be provided yet.   
 
Recent (up to ca. 2011) nitrate monitoring data in groundwater bodies show that in most of the 
groundwater bodies actual averaged concentrations are below 50 mg NO3/l and more than 80% 
of the individual monitoring points have a concentrations below 50 mg NO3/l.  
 
With respect to the most nitrate sensitive groundwater bodies the actual situation in the 
groundwater bodies is: 
 
• Zand Rijn Midden (sandy soil) (GWL0005 + GWL0004): 
• Averaged concentration is 25 mg NO3/l  
• 84% of the individual monitoring points is below 50 mg NO3/l.  
• Maximum concentration measured: 335 mg NO3/l. 

• Krijt Maas (loessial soil): 
• Averaged concentration is 59 mg NO3  
• Maximum concentration measured: 189 mg NO3/l. 
• 56% of the individual monitoring points at 10m below surface is below 50 mg NO3/l. 

• Zand  Maas (sandy soil): 
• Averaged concentration is 25 mg NO3/l. 
• Maximum concentration measured: 757 mg NO3/l. 
• 81% of all individual monitoring points is < 50 mg NO3/l. 

• Zand Rijn Noord, Zand Eems, Zand Rijn-Oost: 
• Averaged concentrations for these three individual groundwater bodies are below 50 mg 

NO3/l.  
• At 10m below the surface 80-90% of the individual measured concentrations are < 50 mg 

NO3/l; 
• At 25m below the surface 85-90% of the individual measured concentrations are < 50 mg 

NO3/l.  
• Although formal trend analyses have not been carried out the provisional data suggest that 

concentrations seem to drop very little or not any more.  
• Zand Duin Rijn West: 
• Averaged concentration (1,9 mg NO3/l) is far below 50 mg NO3/l. 
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Trend analyses Zand Maas 
Recently for the groundwater body Zand Maas a trend analyses was carried out to assess the 
effects of the Fertlizers Act.  For this trend analyses groundwater samples at 10m and 25m below 
the surface from monitoring locations in agricultural areas were used (Note: concentrations in 
groundwater under agricultural land are generally higher than in groundwater outside agricultural 
land; the average concentration in 2010 in this figure   - approximately 60 mg NO3/l – is therefore 
higher than the concentration averaged over all monitoring locations as presented above). The 
age of each individual groundwater monitoring sample was established by means of the sample 
specific Tritium-Helium composition. A graph was constructed plotting the measured nitrate 
concentration against the year of infiltration of the water sampled (see figure. The method is 
described in Broers et al., 2009). 
 
The Figure shows a clear trend reversal over the period 1990-2010. The nitrate concentration 
peaks in 1985 when leaching to groundwater is highest. Just after that the Fertilisers Act come 
into force. Since 1985 a clear decline in nitrate concentrations can es een as result of the Dutch 
manure and minerals policy.  

 
Source: Broers, H.P., Visser, A., Klein, J., Verheul, M. (2009) Vaststellen van trends en 
trendomkering van grondwater ten behoeve van de KRW. Resultaten van de datering van het 
grondwater onder landbouwgebieden op droge zandgrond in het grondwaterlichaam Zand-Maas. 
Deltares rapport 2009-U-R81132. 
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Verwachte effecten van het nieuwe mestbeleid (5e NAP) 
Ter voorbereiding van de invoering van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (2014-2017) is 
een beknopte milieueffectrapportage (MER) op planniveau uitgevoerd (Alterra-rapport 2461, 
ISSN 1566-7197, september 2013). 
 
De MER richt zich vooral op het bodem- en watercompartiment, en meer precies op de 
verbetering van de nitraatconcentratie in het grondwater en de vermindering van de 
nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater die behaald kan worden met het voorgenomen 
beleid. Hierbij is er speciale aandacht voor het Zuidelijke zand- en lössgebied omdat de 
overschrijdingen van de streefwaarde voor de nitraatconcentratie in het grondwater in deze regio 
het grootst zijn. Er wordt in deze planMER studie ook aandacht besteed aan andere 
milieueffecten. Ingeschat is wat de gevolgen zijn voor de emissies naar de lucht (NH3, NOx, N2O, 
CH4, CO2 en fijnstof), het mesttransport, gebruik aan grondstoffen en de gevolgen van de 
emissies voor het klimaat, de natuur en leefomgeving. De berekeningen geven aan dat met het 
voorgenomen beleid de nitraatconcentratie in het Zuidelijke zandgebied tot gemiddeld 50 mg L-1 
kan dalen. 
Dit milieueffectrapport is gebaseerd op de volgende wijzigingen ten aanzien van het 4e AP 
Nitraatrichtlijn, zoals aangegeven in de brief van de Staatssecretaris van EZ mede namens de 
Staatssecretaris van I&M, d.d. 10 september 2013 (Min. Van EZ, DGA-PAV/13149683):  
 
• Een verhoging van de wettelijke werkingscoëfficiënt (WC) van varkensdrijfmest per 1 januari 

2014 van 70% naar 80% in de zandgebieden.  
• Een korting van 20% op de norm voor totaal stikstof (N) voor (nitraat-) uitspoelingsgevoelige 

akker- en tuinbouwgewassen (incl. maïs) in het Zuidelijk zand- en lössgebied per 1 januari 
2015.  

• 10% verhoging N-totaalnorm grasland op kleigronden per 1 januari 2014.  
• De fosfaatgebruiksnormen in 2014 en 2015 worden verlaagd conform de indicatieve normen uit 

het vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.  
 
Dit rapport gaat niet in op de effecten van een mogelijke vervanging van het stelsel van 
dierproductierechten (per 1 januari 2015) door een systeem van verplichte mestverwerking, in te 
voeren per 1 januari 2014; dit onderwerp wordt verkend in een separate ex ante evaluatie 
(scenariostudie) door het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL): de wijze waarop 
mestverwerking in de praktijk gestalte krijgt is onzeker en mogelijk van (grote) invloed op de 
(her)verdeling van dierlijke mest over regio’s en daarmee het gebruik van meststoffen en effecten 
daarvan op de kwaliteit van (oppervlaktewater en) het grondwater. Cruciale vraag daarbij is of de 
mest na verwerking wordt geëxporteerd en daarmee verdwijnt uit de nationale landbouwketen, of 
dat deze mest na verwerking over grotere afstanden wordt getransporteerd en elders – binnen de 
gebruiksnormen – toegepast gaat worden. Dit kan in andere gebieden leiden tot extra aanvoer 
van (gebiedsvreemde) mest en toename van nutriëntenconcentraties in grond- en 
oppervlaktewater. In het gebied van de Drentse AA is dit nu reeds zichtbaar (wat een gevolg is 
van de aanscherping van het huidige mestbeleid).  
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 77 

• Door de aanscherping van de fosfaatnormen zal de fosfaatbelasting van de bodem vanaf 2015 
gemiddeld in Nederland ca. 6% lager liggen dan het niveau van 2013. 

• Voor stikstof blijft de bemesting van de bodem landelijk nagenoeg gelijk. Dit wordt veroorzaakt 
doordat in het 5e AP de korting van de stikstofgebruiksnorm op uitspoelingsgevoelige 
gewassen, ruwweg gecompenseerd wordt door de hogere stikstofgebruiksnorm op grasland op 
kleigrond.  
• In het Zuidelijke zand- en lössgebied daalt de stikstofbemesting van de bodem met 3% door 

het relatief groot aandeel uitspoelingsgevoelige gewassen en het gering aandeel grasland op 
kleigronden aldaar.  

• Berekeningen geven aan dat het voorgenomen beleid voor het 5e AP leidt tot een gemiddelde 
nitraatconcentratie in de eerste meters van het grondwater (uitspoelingswater) van 47, 51 en 
51 mg L-1 in resp. het Noordelijke, Oostelijke en Zuidelijke- zand- en lössgebied. Voor alle 
zandgebieden tezamen wordt een gemiddelde nitraatconcentratie berekend van 50 mg L-1 en 
landelijk gemiddeld voor alle gronden een concentratie van 39 mg L-1.  

• De daling van de stikstofuitspoeling in kilo’s per hectare in de vorm van nitraat is kleiner dan de 
daling van de N-bemesting, omdat de gewasopname enigszins afneemt met de daling van de 
bemesting en een deel van de N-bemesting denitrificeert en niet uitspoelt. Een verlaging van 
de gebruiksnormen van 20% vertaalt zich daarom niet in 20% minder uitspoeling. 

 
Samenvattend/conclusie: 
• Het nieuwe mestbeleid o.g.v. het 5e NAP leidt naar verwachting tot een verdere daling van de 

stikstofbelasting met name op de Zuidelijke zand- en lössgronden. Als gevolg van de 
mestverwerkingsplicht zou deze daling verder kunnen doorzetten.  

• Op overige zandgronden is de situatie onzeker: deze kan licht dalen a.g.v. de aanscherping 
van de werkingscoëfficiënt van drijfmest, maar zou ook kunnen stijgen als gevolg van toename 
van import en gebruik van gebiedsvreemde (verwerkte) mest.  

• Ook op de kleigronden zal sprake zijn van een toename van de bodembelasting met stikstof 
a.g.v. de verhoging van N-gebruiksnorm grasland en mogelijke import van gebiedsvreemde 
(verwerkte) dierlijke mest.  
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Wat betekent dit voor de grondwaterlichamen: 
 
• Zand Rijn Midden (sandy soil) (GWL0005 + GWL0004): 
• De huidige gemiddelde concentratie van 25 mg NO3 is goed en het percentage meetpunten 

beneden 50 mg NO3/l (84%) is (net) in orde. De verwachting is dat dit als gevolg van de 
aanscherpingen van het mestbeleid en verplichte mestverwerking eerder verbetert dan 
verslechtert.  

• Voorstel voor duiding diffuse belasting met N: ‘minder belangrijk’ 
 
• Krijt Maas (loessial soil): 
• De huidige gemiddelde concentratie (59 mg NO3) is veel te hoog en ook het percentage 

meetpunten dat de grenswaarde overschrijdt is veel te hoog.  
• Als gevolg van het huidige en nieuwe mestbeleid zal de belasting afnemen en worden (op 

termijn) grondwaterconcentraties gerealiseerd (net) beneden de 50 mg NO3 (maar naar 
verwachting ruim boven de 37,5 mg NO3).  

• Voorstel voor duiding diffuse belasting met N: zeer belangrijk.  
 
• Zand Maas (sandy soil): 
• De huidige gemiddelde concentratie van 25 mg NO3 is goed, het percentage meetpunten 

beneden 50 mg NO3/l (81%) is maar net in orde. De verwachting is dat dit als gevolg van de 
aanscherpingen van het mestbeleid en verplichte mestverwerking eerder verbetert dan 
verslechtert.  

• Voorstel voor duiding diffuse belasting met N: ‘minder belangrijk’ 
 
• Zand Rijn Noord, Zand Eems, Zand Rijn-Oost: 
• Gemiddelde nitraatconcentraties in deze drie grondwaterlichamen is beneden de 50 mg NO3 

(hoeveel exact is niet duidelijk), (ruim) meer dan 80% van de meetpunten hebben 
nitraatconcentraties beneden de norm. Huidige trendanalyse (info Rinke) laat zien dat 
concentraties stagneren/niet verdere dalen. 

• De verwachting is dat het (huidige en) nieuwe mestbeleid hier niet veel verandering teweeg 
zal brengen: een mogelijke daling a.g.v. de aanscherping van de werking van drijfmest op 
zandgrond zou teniet gedaan kunnen worden door de aanvoer en toepassing van 
gebiedsvreemde (verwerkte) mest.  

• Voorstel voor duiding diffuse belasting met N: ‘belangrijk’.  
 
• Zand Duin Rijn West: 
• Gemiddelde nitraatconcentratie ligt ver beneden de 50 mg NO3. Het nieuwe mestbeleid 

verandert dat niet wezenlijk. 
• Voorstel voor duiding diffuse belasting met N: ‘minder belangrijk’.  

 
• Alle overige grondwaterlichamen: 
• Gemiddelde nitraatconcentratie ligt (ver) beneden de 50 mg NO3. Het nieuwe mestbeleid 

verandert dat niet wezenlijk. 
• Voorstel voor duiding diffuse belasting met N: ‘minder belangrijk’.  
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Invullen factsheets – belasting grondwaterlichamen met gewasbeschermingsmiddelen 
Douwe Jonkers, 7 december 2013 
 
Inleiding 
Informatie over het gebruik van bestrijdingsmiddelen is voorhanden in de vorm van een 
landsdekkende enquête in de Nederlandse land- en tuinbouw (www.statline.cbs.nl). Afzetcijfers 
zijn beschikbaar om het volgens de enquête gebruikte volume te corrigeren. Deze afzetcijfers zijn 
vertrouwelijk en worden niet openbaar gemaakt. Feitelijke gegevens over het gebruik in de 
praktijk op alle afzonderlijke land- en tuinbouwpercelen zijn in Nederland niet voorhanden. 
 
Wel is het mogelijk een schatting te maken van de vrachten op jaarbasis aan middelen die 
verwacht mogen worden op basis van teelten, arealen, voor specifieke teelten toegelaten 
gewasbeschermingsmiddelen. Het daarvoor beschikbare rekeninstrument, de Nationale Milieu-
indicator (NMI) voor gewasbeschermingsmiddelen, is gebaseerd op de uitgangspunten en 
berekeningswijzen die gehanteerd worden bij de toelatingsbeoordeling. Het instrument berekent 
indicatoren voor emissies (vrachten) en voor het milieurisico; gegeven het gebruik in de praktijk 
en de stofgegevens volgens toelatingsdossiers.  
 
De resultaten zijn geschikt om de stoffen met de grootste vracht uitspoeling in de richting van 
grondwaterlichamen te identificeren. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het 
ontwerp en de opzet van monitoring. 
 
Kader: tekst uit de factsheet grondwaterlichamen KRW 
Concentraties in het drainagewater. Deze concentraties worden maatgevend beschouwd voor de 
belasting van het bovenste grondwater.  
De berekende concentraties worden getoetst aan de communautaire norm voor de som van de 
bestrijdingsmiddelen (0,5 µg/l): 
 

Omschrijving Betekenis 
Minder belangrijk gemiddelde concentratie in drainwater < 0,375 µg/l  
Belangrijk gemiddelde concentratie in drainwater > 0,375 µg/l 
Zeer belangrijk gemiddelde concentratie in drainwater > 0,5 µg/l 

 
Tevens wordt de lijst met top-10 stoffen met de hoogste concentraties in drainwater 
weergegeven.  
 
Alterra-rapport “Belasting van grondwaterlichamen door 
Gewasbeschermingsmiddelen” (Alterra-rapport 2447, 2013) 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Deltares hebben Alterra opdracht gegeven om een 
overzicht te maken van de bronnen van verontreiniging van het bovenste grondwater met 
gewasbeschermingsmiddelen. De resultaten zijn bestemd voor de rapportage aan de Europese 
Commissie over de toestand van het grondwater in Nederland, als onderdeel van de tweede 
implementatieronde van de Kader Richtlijn Water. 
 
Het project geeft antwoord op de volgende vragen: 
 
1.  In welke mate worden de grondwaterlichamen in Nederland belast door uitspoeling van 

gewasbeschermingsmiddelen vanuit de landbouw? 
2.  Wat zijn de stoffen met de grootste hoeveelheid uitspoeling in de richting van het bovenste 

grondwater? 
3.  Wat zijn de belangrijkste gewassen waarin deze stoffen worden gebruikt? 
4. Wat zijn de bodemtypen waar de grootste belasting optreedt? 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 80 

Methodiek 
De Nationale Milieu Indicator NMI 3 is gebruikt om de vracht uitspoeling te berekenen. 
De Nationale Milieu Indicator NMI 3 (Kruijne et al., 2012ab) werd ontwikkeld voor de evaluatie 
van de Nota Duurzame Gewasbescherming (EDG-2010; Van der Linden et al., 2012; Van Eerdt 
et al., 2012). De uitkomsten van de NMI 3 zijn verder gebruikt om gegevens te leveren voor de 
ontwikkeling van het protocol Oorzakenanalyse van normoverschrijding in oppervlaktewater, voor 
de EmissieRegistratie, de Bestrijdings-middelenatlas en een aantal landelijke rapportages over 
de toestand van de natuur en het milieu. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor de ruimtelijke eenheden van de STONE-schematisatie 
(Kroon et al., 2003; Kroes et al., 2002) die een bijdrage leveren aan het areaal van het 
behandelde gewas. Voor dit project zijn de uitkomsten aan de hand van gedetailleerde 
gewaskaarten ruimtelijk verdeeld over de grondwaterlichamen. De uitspoeling naar grondwater 
wordt in belangrijke mate bepaald door het neerslagoverschot en de pH en het organische 
stofgehalte van de bodem.  
 
De resultaten van de NMI 3 zijn geschikt voor een aantal ‘relatieve’ uitspraken, zoals het 
berekenen van trends op nationale schaal, het presenteren van ruimtelijke patronen, en het 
toekennen van rangnummers op basis van emissies (vrachten) of milieurisico. De NMI 3 is niet 
geschikt voor absolute uitspraken over emissies of milieurisico op een bepaalde locatie en een 
bepaald tijdstip, zoals bijvoorbeeld in de toelatingsbeoordeling. 
 
Uitspoelingsvrachten 
De verdeling van het verbruik over de locaties ter hoogte van grondwaterlichamen wordt bepaald 
door het grondgebruik en door de intensiteit van het gebruik in de betreffende teelten.  
 
• De bijdrage aan het verbruik is het grootst in de grondwaterlichamen Zand Maas (14,7%), Zand 

Rijn-Midden (14,0%), Zand Rijn-Oost (12,5%) en Zout Rijn-West (12,1%). 
• De bijdrage aan de vracht uitspoeling is het grootst in de grondwaterlichamen Zand Rijn-Oost 

(25,9%) en Zand Maas (25,6%). 
• De zeven KRW-grondwaterlichamen Deklaag Rijn-West, Krijt Zuid-Limburg, Zand Eems, Zand 

Maas, Zand Rijn-Midden, Zand Rijn-Noord en Zand Rijn-Oost. Deze groep van zeven KRW-
grondwaterlichamen omvat 84% van de totale berekende vracht uitspoeling. 

• In de hierboven niet genoemde grondwaterlichamen is de belasting van 
gewasbeschermingsmiddelen relatief gering.  
Voorstel is om voor deze overige grondwaterlichamen de belasting in de factsheets te duiden 
als: “minder belangrijk”. 

 
De belangrijkste stoffen en gewassen in de zeven grondwaterlichamen 
 
1. Deklaag Rijn-West 
De belangrijkste stoffen en sectoren per stof die uitspoelen naar het KRW-grondwaterlichaam:  
• BENTAZON (40%) akkerbouw (snijmaïs, aardappelen) en veehouderij(snijmaïs). 
• FLUROXYPYR (20%): veehouderij en akkerbouw (beiden snijmaïs). 
• TERBUTYLAZIN (15%): veehouderij (snijmaïs). 
• 2,4-D (5.6%): fruitteelt en boomkwekerij (peren en appelen). 
 
2. Krijt Zuid-Limburg 
De belangrijkste stoffen en sectoren per stof die uitspoelen naar het KRW-grondwaterlichaam:  
• BENTAZON (26%): akkerbouw (snijmaïs, consumptieaardappelen) en veehouderij (snijmaïs). 
• FLUROXYPYR (20%): veehouderij en akkerbouw (beiden snijmaïs). 
• TERBUTYLAZIN (20%): veehouderij (snijmaïs). 
• ETHOFUMESAAT(6.9%): akkerbouw (graszaadteelt, suikerbieten). 
• CHLORIDAZON (6.3%): akkerbouw (uien, suikerbieten). 
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• CLOPYRALID (5.4%): akkerbouw (suikerbieten). 
 
3. Zand Eems 
De belangrijkste stoffen en sectoren per stof die uitspoelen naar het KRW-grondwaterlichaam:  
• CLOPYRALID (27%): akkerbouw (suikerbieten). 
• FLUROXYPYR (25%): akkerbouw en veehouderij (beiden snijmaïs). 
• BENTAZON (20%): akkerbouw (fabrieksaardappelen, snijmaïs) en veehouderij (snijmaïs). 
• TERBUTYLAZIN (13%): veehouderij (snijmaïs). 
 
4. Zand Maas 
De belangrijkste stoffen en sectoren per stof die uitspoelen naar het KRW-grondwaterlichaam:  
• BENTAZON (43%): akkerbouw (consumptieaardappels), veehouderij (snijmaïs), groenteteelt. 
• TERBUTYLAZIN (20%): veehouderij (snijmaïs). 
• FLUROXYPYR (18%): veehouderij en akkerbouw (beiden snijmaïs). 
• CLOPYRALID (5.6%): akkerbouw (suikerbieten). 
 
5. Zand Rijn-Midden 
De belangrijkste stoffen en sectoren per stof die uitspoelen naar het KRW-grondwaterlichaam:  
• BENTAZON (39%): akkerbouw (aardappels) en veehouderij (snijmaïs). 
• FLUROXYPYR (19%): veehouderij en akkerbouw (beiden snijmaïs). 
• TERBUTYLAZIN (18%): veehouderij (snijmaïs). 
• CHLORIDAZON (5.8%): akkerbouw (uien, suikerbieten) en bloembollenteelt (tulpen) 
• DICAMBA (5.5%): veehouderij (snijmaïs). 
 
6. Zand Rijn-Noord 
De belangrijkste stoffen en sectoren per stof die uitspoelen naar het KRW-grondwaterlichaam:  
• FLUROXYPYR (31%): veehouderij en akkerbouw (beiden snijmaïs). 
• TERBUTYLAZIN (27%): veehouderij (snijmaïs). 
• BENTAZON (25%): veehouderij en akkerbouw (beiden snijmaïs). 
• DICAMBA (7.6%): veehouderij (snijmaïs). 
 
7. Zand Rijn-Oost 
De belangrijkste stoffen en sectoren per stof die uitspoelen naar het KRW-grondwaterlichaam:  
• FLUROXYPYR (29%): vooral veehouderij (snijmaïs) en in mindere mate akkerbouw (granen). 
• TERBUTYLAZIN (28%): veehouderij (snijmaïs). 
• BENTAZON (26%): veehouderij en akkerbouw (beiden snijmaïs). 
• DICAMBA (8.0%): veehouderij. 
 
Het uitspoelingsmodel GeoPEARL is gebruikt om de rangnummers van de berekende vrachten te 
controleren voor de belangrijkste combinaties van stof, gewas en toepassingsseizoen. De 
selectie omvat elf stoffen, 7% van het verbruik, en 96% van de vracht uitspoeling van alle stoffen 
ter hoogte van alle grondwaterlichamen en wordt op basis van deze bijdragen gezien als 
representatief voor de huidige belasting van het grondwater in Nederland. De rangnummers van 
de uitspoelingsconcentraties die met GeoPEARL zijn berekend komen goed overeen met de 
rangnummers van de vrachten die met de NMI zijn berekend. 
 
In de beslisboom voor de beoordeling van het uitspoelingsrisico naar het grondwater in 
Nederland is niet alleen ruimte voor de resultaten van modelberekeningen, maar ook voor 
experimentele gegevens en monitoringsresultaten. De uitspoelingsconcentraties die met 
GeoPEARL zijn berekend geven geen inzicht in de manier waarop het toelatingsbesluit tot stand 
is gekomen. Deze uitspoelingsconcentraties zijn gebaseerd op een gemiddelde vracht op 
jaarbasis en niet op een praktijkdosering. Om deze reden zijn de resultaten van deze 
berekeningen met GeoPEARL niet te relateren aan het toelatingscriterium (0,1 µg/L) 
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Uitgangspunt van het toelatingsbeleid 
Uitgangspunt van het toelatingsbeleid is dat gebruik van gewasbeschermingsmiddelen conform 
de toelatingsvoorschriften van het toelatingsbesluit niet leidt tot overschrijding van de norm van 
0,1 µg/l in het bovenste (en daarmee ook diepere) grondwater. Dit betekent niet dat er nooit 
ergens een druppel grondwater in Nederland kan voorkomen waarin de concentratie hoger is dan 
0,1 ug/L.  
 
Het uitspoelingscriterium wordt afgeleid van de gemiddelde concentratie in het bodemvocht wat 
op 1 meter diepte in de richting van het diepe grondwater stroomt. Deze concentratie wordt 
berekend voor een reeks van 20 weerjaren en in een groot aantal locaties (bodem, hydrologie, 
meteorologie) binnen het gebruiksareaal. Het gebruiksareaal bestaat uit de gewassen waarvoor 
de toelating wordt aangevraagd. In elke locatie wordt het gemiddelde (van 20 weerjaren) 
berekend. Vervolgens wordt het ruimtelijk 90-percentiel berekend en vergeleken met het 
criterium. In deze stap van de beslisboom uitspoeling wordt het dus geaccepteerd dat in 10% van 
het gebruiksareaal de berekende, jaargemiddelde uitspoelingsconcentratie op 1 meter diepte 
hoger is dan 0,1 ug/L (de helft van de weerjaren). Het duurt nog minstens 10 jaar voordat het 
water vanaf deze diepte op diepten komt waar het kan worden opgepompt voor 
drinkwaterwinning.  
 
Bij het toelatingsbesluit kan naast de resultaten van modelberekeningen ook gebruik worden 
gemaakt van experimentele gegevens en monitoringresultaten.  
 
Relevantie van de resultaten en voorstel voor opname in de factsheets  
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen conform de voorschriften uit het toelatingsbesluit 
zou, zeker op bovenlokaal niveau, niet mogen leiden tot normoverschrijding van de 0,1 ug/l voor 
afzonderlijke middelen/toepassingen. Effecten van meerdere gelijktijdige toepassingen van 
specifieke middelen en het gelijktijdig toepassen van verschillende middelen met dezelfde 
werkzame stof worden bij het toelatingsbeleid niet beschouwd. Omdat feitelijke gebruikscijfers 
niet beschikbaar zijn, kan dit ook niet in de toelating worden meegenomen. Zonder de 
beschikking over monitoringgegevens in het (bovenste) grondwater is het niet goed mogelijk een 
betrouwbaar beeld te schetsten van de relevantie van de hier (in het Alterra-rapport) 
gepresenteerde belastingen in relatie tot (verwachte) normoverschrijdingen. Uitkomsten van 
berekeningen met het GeoPEARL-model in de vorm van berekende uitspoelingsconcentraties 
kunnen niet direct gebruikt worden om te vergelijken met en te toetsen aan normen en zeggen 
daarmee ook niets over eventueel te verwachten normoverschrijdingen; de uitkomsten kunnen 
alleen worden gebruikt ter controle van de rangnummers (relatief belang) van de met de NMI 
berekende vrachten (Roel Kruijne, persoonlijke mededeling december 2013).   
In het Alterra-rapport zijn 7 grondwaterlichamen geïdentificeerd en daarin stoffen beschreven en 
geprioriteerd waarvoor de uitspoelingsvrachten relatief hoog zijn en de kans het grootst is dat 
gebruik (conform de voorschriften van de toelatingsbesluiten) tot normoverschrijding zou kunnen 
leiden.  
 
In dit memo zijn voor deze 7 grondwaterlichamen de stoffen genoemd die voor meer dan 5% 
bijdragen aan de totale uitspoelingsvracht (zoals berekend met het NMI-model) naar het 
grondwater.  
 
Het voorstel is om deze stoffen te benoemen in de factsheets en daarbij aan te geven dat: 
 
• wanneer voor deze stoffen geen monitoringgegevens in het grondwater beschikbaar zijn, de 

relevantie van de belasting van deze stoffen naar het grondwater als ‘belangrijk’ worden 
ingeschat. 

• wanneer voor deze stoffen wel monitoringgegevens in het grondwater  beschikbaar zijn en er 
een of meerdere overschrijdingen boven de norm van 0,1 ug/l worden aangetroffen, de 
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relevantie van de belasting van deze stof naar het grondwater als ‘zeer belangrijk’ wordt 
ingeschat.  

 
Daarnaast is het voorstel om voor deze stoffen in de factsheets als maatregel op te nemen dat ze 
worden opgenomen in het KRW-grondwatermonitoringprogramma en dat er metingen uitgevoerd 
zullen gaan worden op ten minste de locaties op -10m diepte. 
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Bijlage 6 Motivering oordeel geen goede toestand 
specifieke aandachtsgebieden GWL Rijn West 

Motivering oordeel geen goede toestand N2000 Rijn West  
 

N2000 gebied Provincie GWL Oordeel 
Kwantiteit 
(0=goed) 

Oordeel 
Kwaliteit 
(0=goed) 

Motivering 
(waarom niet goed) 

Oostelijke 
Vechtplassen 
/Noorderpark 

Noord 
Holland/Utrecht 

Deklaag  
Rijn-west 

1 1 Oorzaak vooral 
wegzijging door laag 
polderpeil icm 
onvoldoende 
waterkwaliteit. 
Uitvoering en effect van 
maatregelen heeft tijd 
nodig. 

Lingegebied (70) Gelderland Deklaag 
Rijn-West 

1 0 Een te lage 
grondwaterstand. De uit 
te voeren maatregelen 
zullen naar verwachting 
in de komende 
planperiode worden 
gerealiseerd 

Kolland en 
Overlangbroek 

Utrecht Deklaag 
Rijn-West 

1 1 Interne en externe 
waterhuishouding moet 
aangepast, om de 
natuurdoelen te 
realiseren. 
Besluitvorming hierover 
is vertraagd.  

Polder Stein en 
Broekvelden 

Zuid-Holland Deklaag 
Rijn-West 

1 1 Toestand is goed voor 
huidige N2000 met 
status VR, maar voldoet 
niet meer zodra status 
wijzigt in VHR. Oorzaak 
vooral wegzijging door 
laag polderpeil. 

Zouweboezem Zuid-Holland Deklaag 
Rijn-West 

1 0 Probleem is in N2000 
beheerplan globaal 
benoemd, incluis 
noodzaak voor nader 
onderzoek. Oorzaak 
vooral wegzijging door 
laag polderpeil. 

Nieuwkoopse 
plassen en de 
Haak (incl De 
Meije) 

Zuid-Holland Deklaag 
Rijn-West 

1 1 In beheerplan N2000 
zijn diverse 
maatregelen 
opgenomen. Uitvoering 
en effect van de 
maatregelen heeft tijd 
nodig. Oorzaak vooral 
wegzijging door laag 
polderpeil icm 
onvoldoende 
waterkwaliteit. 
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Voornse Duinen Zuid-Holland Duin Rijn-
West 

1 0 In recent afgeronde 
eco-hydrologische 
studie zijn maatregelen 
opgenomen, die voor 
uitvoering en effect tijd 
nodig hebben. Ook 
wordt nog een vervolg 
eco-hydrol studie 
gedaan. Oorzaak vooral 
wegzijging door laag 
polderpeil. 

Bruuk (69) Gelderland Zand Rijn-
West 

1 0 Een te lage 
grondwaterstand. De uit 
te voeren maatregelen 
zullen naar verwachting 
in de komende 
planperiode worden 
gerealiseerd. 

Botshol Utrecht Zout Rijn-
West 

1 1 Oorzaak vooral 
wegzijging door laag 
polderpeil icm 
onvoldoende 
waterkwaliteit. 
Uitvoering van 
maatregelen wacht op 
besluitvorming.  
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Drinkwaterwinningen 
 

GWL Winning Provincie Toetsoordeel 
zuiverings-
inspanning + 
wijziging/ 0 geen 
wijziging 

Toetsoordeel 
trend (REWAB 
data) 

Motivering 
(waarom niet goed) 

Deklaag 
Rijn-West 

Ridderkerk Zuid-Holland +  In 2 ondiepe putten 1,4 
dioxaan geconstateerd, 
vervolgens zijn deze 
aangesloten op de 
bestaande 
membraanfiltratie. 

Zand Rijn-
West 

Beerschoten Utrecht + 0 putschakelingen ivm 
VOCL verontreiniging 

Zand Rijn-
West 

Bilthoven Utrecht + bromacil putschakelingen en 
nieuwe diepere putten ivm 
bromacil, VOCL en 
aangepaste norm 
vinylchloride 
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GW-afhankelijke Oppervlaktewaterlichamen 
 

OWL code OWL Naam Waterschap/ 
provincie 

GWL Oordeel 
Kwantiteit 
(0=goed) 

Oordeel 
Kwaliteit 
(0=goed) 

Motivering 
(waarom niet goed) 

NL13_147 Trekvaart systeem Rijnland/ 
Zuid Holland 

Duin Rijn-
West 

0 1 Sterk fosfaathoudende 
kwel uit zandige 
hooggelegen 
bollengronden zorgen 
voor een slechte 
waterkwaliteit. 

NL13_110 Zoetermeerse Plas Rijnland/ 
Zuid Holland 

Zout Rijn-
West 

0 1 Meer (en aanhangend 
stedelijk watersysteem) 
staat op polderpeil en 
trekt kwel aan. 
Grondwater ter plekke 
is voedselrijk en brak. 
Grondwater is 
belangrijkste bron van 
eutrofiering. 

 (zoute kwel). Bij de waterkwaliteit gaat het om de niet natuurlijke belasting vanuit het grondwater en dus niet 
om bijvoorbeeld fosfaatrijke of zoute kwel in de kustgebieden. Die zou verdisconteerd moeten zijn in de norm 
voor het oppervlaktewater. 
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Bijlage 7 Overzicht maatregelen SGBP-periodes 1 
en 2 voor ‘N2000’, ‘Drinkwaterwinningen’ en 
‘Overige maatregelen’ 

Overzicht maatregelen  
De maatregelen zijn ontleend aan de maatregelen die in het waterkwaliteitsportaal 
zijn ingevoerd. Hierbij is de codering gehanteerd die in het waterkwaliteitsportaal is 
gehanteerd, nl. ‘N2000’, ‘Drinkwaterwinning’ en ‘overige maatregel’. Indien in het 
waterkwaliteitsportaal geen codering bekend is, wordt deze automatisch 
weergegeven als ‘overige maatregel’. Een overzicht van de maatregelen is 
weergegeven in onderstaande tabellen.  
 
N2000  
De maatregelen die betrekking hebben op het behoud en herstel van N2000 gebieden staan in 
tabel viii.1.  
 

Tabel vii.1 Overzicht maatregelen N2000-gebieden  

GWL Initiatiefnemer Maatregel Toelichting SGPB-
periode 

NLGW0011 Waterschap N2000 Wormer en Jisperveld: 
Waterconservering en flexibel 
peilbeheer 

Verbeteren waterkwaliteit en vergroten van 
bergingscapaciteit door baggeren van 
waterlopen.Periodieke inundatie voor weidevogels. 

1 

NLGW0011 Provincie Noord-
Holland 

N2000 Naardermeer: 
Vernatting na grondverwerving 

Aanleg van een hydrologische bufferzone rond het 
Naardermeer. 

1 

NLGW0011 Waterschap N2000 Naardermeer: Flexibel 
peilbeheer 

Toestaan van peilfluctuatie zodat gebiedseigen 
water langer wordt vastgehouden. 

1 

NLGW0012 Waterschap N2000 Polder Zeevang: 
Hydrologische isolatie van 3 
braken 

Herinrichting Grote Braak. 1 

NLGW0012 Provincie Noord-
Holland 

N2000 Oostelijke Vechtplassen 
DEEL NH: Peilverhoging 
Horstermeerpolder 

Verhoging van het waterpeil aan de rand van de 
Horstermeerpolder om wegzijging uit de omgeving 
te verminderen. 

1 

NLGW0012 Waterschap N2000 Oostelijke Vechtplassen 
DEEL NH: 
Peilfluctuatie/(kwel)water 
vasthouden 

Toestaan van peilfluctuatie zodat gebiedseigen 
water langer kan worden vastgehouden. 

1 

NLGW0012 Provincie Noord-
Holland 

Onderzoek puntbronnen bij 
natura-2000 gebieden 

14 natura2000-gebieden in heel Noord-Holland2x 
GWL Deklaag Rijn-West7x GWL Duin Rijn-West5x 
GWL Zout Rijn-West. Er is een onderzoek 
uitgevoerd naar puntbronnen die een bedreiging 
vormen voor Natura-2000 gebieden. Hieruit is naar 
voren gekomen dat er geen bedreigingen zijn. 

1 

NLGW0012 Natuurmonument
en 

Herstel kwelstroom Oostelijke 
Vechtplassen  

Aan de rand van het Gooi bevinden zich bijzondere 
kwelvegetaties die achteruit dreigen te gaan door 
verlanding en door dichtslibben van wateren. Door 
wateren te baggeren en dichtgroei tegen te kan de 
kwelstroom worden hersteld en kunnen de 
verschillende successiestadia van vegetaties in 
stand worden gehouden. 

1 

NLGW0012 Amstel Gooi en 
Vecht 

Vasthouden en benutten 
kwelwater Oostelijke 
Vechtplassen 

Water dat op kwelt in het Vechtplassengebied wordt 
beter vastgehouden en benut. De invloed van 
gebiedsvreemd water dat wordt ingelaten wordt 
hierdoor verminderd. 

1 

NLGW0012 Amstel Gooi en 
Vecht 

Optimalisatie waterbeheer 
Horstermeerpolder 

Het waterbeheer in het zuiden van de 
Horstermeerpolder is sterk versnipperd. Om de 
situatie te verbeteren wordt het aantal peilvakken 
beperkt en wordt er onderzoek gedaan naar de 

1 
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GWL Initiatiefnemer Maatregel Toelichting SGPB-
periode 

gewenste toekomstige situatie. 
NLGW0012 Provincie Noord-

Holland en Vitens 
Alternatievenstudie 
pompstation Loosdrecht 

Het pompstation Loosdrecht bevindt zich op de 
overgang van het Gooi en het Vechtplassengebied. 
Onderzocht wordt wat het effect is van 
waterwinning op natuurwaarden en bekeken wordt 
of er een alternatief is. 

1 

NLGW0016 Terreinbeheerder 
X 
L 

N2000 Duinen Texel: Herstel 
binnenduinrandsysteem de 
Dennen 

Maatregelen gericht op vasthouden van grondwater 
aan de duinrand. 

1 

NLGW0016 Terreinbeheerder 
X 

N2000 DUINEN SCHOORL: 
Waterconservering Hargergat 

Vasthouden van grondwater en herstel van 
kwelvegetaties. 

1 

NLGW0016 Terreinbeheerder 
X 

N2000 DUINEN SCHOORL: 
Plaggen duinvalleien 

Verwijderen van voedselrijke bovenlaag in 
duinvalleien waardoor voedselarme en vochtige 
vegetaties zich kunnen herstellen. 

1 

NLGW0016 Terreinbeheerder 
X 

N2000 NOORDHOLLANDS 
DUINRESERVAAT: Vernatting 
diverse duinvalleien 

Verwijderen van de voedselrijke bovengrond en 
herstel van vochtige en schrale duinvegetaties. 

1 

NLGW0016 Terreinbeheerder 
X 

N2000 KENNEMERLAND-
ZUID DEEL NH: Vernatting 
Klein Doornen 

Plaggen van voedselrijke bovengrond en herstel 
van vochtige duinvegetaties. 

1 

NLGW0016 Terreinbeheerder 
X 

N2000 KENNEMERLAND-
ZUID DEEL NH: Vernatting 
cluster De Bokkedoorns-
Spartelmeer 

Vernatting van duinvalleien door vermindering 
bemaling en plaggen van duinvalleien. 

1 

NLGW0016 Terreinbeheerder 
XL 

N2000 KENNEMERLAND-
ZUID DEEL NH: Regeneratie 
noordelijke duinvalleien 

Herstel van vochtige duinmilieu’s door verwijdering 
van bos en voedselrijke bovengrond. 

1 

NLGW0016 Terreinbeheerder 
XL 

N2000 KENNEMERLAND-
ZUID DEEL NH: Vernatting 
valleien door dynamisch 
duinbeheer 

Initiëren van duinvorming en verstuiving tot op het 
grondwater. 

1 

NLGW0016 Provincie Noord-
Holland  

Herstel zilte natuur lage land 
van Texel 

Aan de zuidzijde van Texel, tegen de 
Waddenzeedijk, bevinden zich zoutminnende 
vegetaties. Deze zijn achteruit gegaan door 
ontwatering en doorspoelen. Voor het herstel van 
deze vegetaties wordt een plan gemaakt.  

1 

NLGW0011 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 De Wilck: interne 
maatregelen (o.a. 
natuurvriendelijke oevers, 
verlengen aanvoerroute door 
verplaatsen inlaat 

Projectleider LNVN2000-Plan is nog niet definitief, 
nog geen vastgestelde maatregelen waar partijen 
overeenstemming over hebben.  

1 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 Donkse Laagten: 
verbeteren interne en externe 
ontwatering (?) 

KOSTEN ZIJN ‘GERESERVEERD 
BUDGET’Projectleider DLG 

1 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 Oudeland Van Strijen: 
verbeteren interne en externe 
ontwatering 

Beheerplan vastgesteld. Nader onderzoek moet 
duidelijk maken voor welke delen van dit gebied 
(extra) verdrogingsmaatregelen nodig zijn. Dit zou 
moeten worden opgenomen in de volgende 
generatie N2000 beheerplan (na 2014) en na 
overleg met WSHD in SGBP2.  

1 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 NIEUWKOOPSE 
PLASSEN: flexibel peilbeheer; 

KRW-maatregelen opgenomen in beheerplan. 
Discussie loopt: Groot peilverschil alleen in Meije 
graslanden mogelijk. Uitvoering gebeurt door 
waterschap.   

1 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 NIEUWKOOPSE 
PLASSEN: tegengaan 
vertroebeling water; 

Hydrologische maatregelen in N2000-plan worden 
op basis KRW-maatregelen door het waterschap 
uitgevoerd.  

1 
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NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 Zouweboezem: 
verwijderen bagger 

Deels uitgevoerd, deels nog niet gefinancierd. 
Discussie relatie N2000 instandhoudingsdoelen. In 
afwachting van bestuursovereenkomst inzake 
uitvoering N2000-plan tussen waterschap 
Rivierenland en provincie.  

1 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 Zouweboezem: plaggen financiering nog niet rond. In afwachting van 
bestuursovereenkomst inzake uitvoering N2000-
plan tussen waterschap Rivierenland en provincie. 

1 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 Zouweboezem: 
vernatten door natuurlijk 
peilbeheer 

Onderzoek in samenwerking met Rivierenland. In 
afwachting van bestuursovereenkomst inzake 
uitvoering N2000-plan tussen waterschap 
Rivierenland en provincie. 

1 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000: DE HAECK: stoppen 
onttrekking water uit plassen 

Maatregel wordt niet door de provincie uitgevoerd. 1 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 DE HAECK: 
verminderen wegzijging naar 
omliggende polders 

Opgenomen in natuurbeheerplan, deels in 
uitvoering. Wegzijging wordt o.a. beperkt door 
aanleg van natuurprojecten rondom de plassen in 
het kader van de EHS op initiatief van PZH 

1 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 DE HAECK: 
optimaliseren peil+ 
waterconservering 

Maatregelen worden niet door de provincie maar 
door het waterschap uitgevoerd. 

1 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 DE HAECK: inlaten 
gedefosfateerd water 

Defosfateringsinstallatie wordt aangelegd door HHS 
van Rijnland 

1 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 DE HAECK: 
optimaliseren inlaat door 
automatisering 

Maatregel wordt niet door de provincie uitgevoerd.  1 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 Polder Stein: 
loskoppelen van Reeuwijkse 
plassen 

Beheerplan vastgesteld. Geen noodzaak extra 
hydrologische maatregelen m.b.t. N2000-doelen. 
Voorgestelde maatregelen kunnen heroverwogen 
worden nu gebied als VHR is aangewezen.  

1 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 Polder Stein: 
kortstondige inundaties in 
vroege voorjaar 

Beheerplan vastgesteld. Geen noodzaak extra 
maatregelen m.b.t. N2000-doelen. Uitvoering KRW-
maatregelen heroverwegen nu gebied is 
aangewezen als VHR-gebied. 

1 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 Polder Stein: verhogen 
polderpeil in aangrenzende 
polders 

Beheerplan vastgesteld. Geen noodzaak extra 
hydrologische maatregelen m.b.t. N2000-doelen. 
Uitvoering KRW-maatregelen heroverwegen 
vanwege aanwijzing van VHR-gebied. 

1 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000: verhogen peil en 
natuurlijk peilbeheer 

Beheerplan vastgesteld. Geen noodzaak extra 
hydrologische maatregelen m.b.t. N2000-doelen. 
Uitvoering KRW-maatregelen heroverwegen 
vanwege aanwijzing van VHR-gebied. 

1 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 Polder Stein: Mogelijk 
beleid m.b.t. externe 
ontwatering nodig 

Beheerplan vastgesteld. Geen noodzaak extra 
hydrologische maatregelen m.b.t. N2000-doelen 
vanwege oorspronkelijk VR-gebied. Uitvoering 
KRW-maatregelen heroverwegen vanwege 
aanwijzing van VHR-gebied. 

1 

NLGW0012 Waterschap N2000 Polder Stein: 
verminderen externe 
ontwatering (bufferzone), 
noodzaak nog ter discussie 

Beheerplan vastgesteld. Geen noodzaak extra 
hydrologische maatregelen m.b.t. N2000-doelen 
vanwege oorspronkelijk VR-gebied. Uitvoering 
KRW-maatregelen heroverwegen vanwege 
aanwijzing van VHR-gebied. 

1 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 DIEFDIJK: vergroten 
peilfluctuaties intern 

concept natuurbeheerplan naar verwachting pas 
medio 2014 gereed. 

1 

NLGW0016 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 Voornes Duin: 
hydrologische maatregelen 
rondom vliegveld 

Vooronderzoek naar effecten is afgerond. 1 
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NLGW0016 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 Meijendel en Berkheide: 
natuurlijk verloop waterpeil 
infiltratieplassen 

Project Duinwaterbedrijf Dunea 1 

NLGW0016 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 Meijendel en Berkheide: 
wijzigen waterwinning 
+natuurherstel Ganzenhoek 

Uitgevoerd door Dunea 1 

NLGW0016 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 Voornes Duin: intern 
hydrologisch beheer 

Hydro-ecologisch onderzoek uitgevoerd. Geen 
hydrologische maatregelen nodig. 

1 

NLGW0016 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 Voornes Duin: 
vermindering ontwatering 

Hydro-ecologisch onderzoek uitgevoerd. Geen 
specifieke gebieden gevonden waar maatregelen 
t.b.v. vermindering van ontwatering nodig zijn. 

1 

NLGW0016 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 Voornes Duin: 
verhoging polderpeil 

alternatief buiten N2000-gebied wordt onderzocht. 
Binnen gebied is onmogelijk. 

1 

NLGW0016 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 Voornes Duin: graven 
watergangen/plassen 

Hydro-ecologisch onderzoek uitgevoerd. Geen 
hydrologische maatregelen nodig. 

1 

NLGW0016 Waterschap N2000 Solleveld: Aanleg 
randsloot staalduinsebos 

 1 

     
NLGW0011  N2000 Wormer en Jisperveld: 

Waterconservering en flexibel 
peilbeheer 

Verbeteren waterkwaliteit en vergroten van 
bergingscapaciteit door baggeren van waterlopen. 
Periodieke inundatie voor weidevogels. 

2 

NLGW0011 Provincie Noord-
Holland 

N2000 Naardermeer: 
Vernatting na grondverwerving 

Aanleg van een hydrologische bufferzone rond het 
Naardermeer. 

2 

NLGW0011  N2000 Naardermeer: Flexibel 
peilbeheer 

Toestaan van peilfluctuatie zodat gebiedseigen 
water langer wordt vastgehouden. 

2 

NLGW0011 Natuurmonument
en 

Verbetering waterkwaliteit de 
Putten 

Achter de Hondsbossche Zeewering bevindt zich 
het natuurgebied de Putten. Door de wateren in dit 
gebied te baggeren neemt de kwel vanuit de 
Noordzee toe en worden brakke milieus hersteld.    

2 

NLGW0011 Provincie Noord-
Holland  

Opstellen GGOR Eilandspolder 
oost 

Voor het oostelijk deel van de Eilandspolder zal 
onderzoek worden gedaan naar het gewenste 
grond- en oppervlaktewater regime, GGOR. Dit 
gebeurt o.a. ten behoeve van het in stand houden 
van veenmosrietlanden 

2 

NLGW0011 Landschap 
Noord-Holland, 
Staatsbosbeheer 

Verbetering veenmosrietlanden 
Ilperveld en omgeving 

Door isolatie en verbetering van de waterkwaliteit 
wordt de kwaliteit van veenmosrietlanden in 
Ilperveld, Varkensland en Oostzanerveld verbeterd. 

2 

NLGW0011 Landschap 
Noord-Holland 

Ontwikkleing kemphaan en 
watersnip biotoop Ilperveld en 
omgeving 

Door verhoging van het waterpeil ontstaan plas-
dras percelen in Ilperveld, Varkensland en 
Oostzanerveld die geschikt zijn voor kemphaan en 
watersnip. 

2 

NLGW0011 Amstel Gooi en 
Vecht 

Bufferzone Naardermeer  Rond het Naardermeer wordt een bufferzone 
aangelegd met een hoger waterpeil. Door deze 
bufferzone wordt er minder water uit het 
Naardermeer weg gezogen en hoeft er minder 
gebiedsvreemd water te worden ingelaten. 

2 

NLGW0011 Provincie Noord-
Holland  

Ontwikkleing kwelmilieus 
oostflank Naardermeer 

Onderzoek naar de mogelijkheden om kwel aan de 
oostzijde van het Naardermeer beter te benutten en 
om in samenhang hiermee blauwgraslanden te  
ontwikkelen.  

2 

NLGW0011 Provincie Noord-
Holland  

Herstel veenmosrietlanden 
Wormer- en Jisperveld & 
Kalverpolder 

Onderzoek naar verbetering van de kwaliteit van 
veenmosrietlanden. Hierbij wordt onder andere 
gekeken naar waterconservering (isolatie) en 
verbetering van de waterkwaliteit. 

2 

NLGW0011 Natuurmonument
en 

Ontwikkeling roerdomp- en 
kemphaanecotopen Wormer- 
en Jisperveld 

In het Wormer- en Jisperveld wordt een aantal plas-
dras percelen aangelegd, die geschikt zijn voor 
roerdomp en kemphaan. 

2 
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NLGW0011 Provincie Noord-
Holland  

Verbrakking Westzaan Na afsluiting van de Zuiderzee zijn brakke 
ecosystemen in grote delen van Noord-Holland 
verdwenen. In Westzaan bevinden zich nog relicten 
die worden behouden en uitgebreid door aanvoer 
van brak water uit het Noordzee Kanaal. 

2 

NLGW0011 Staatsbosbeheer Ontwikkeling 
veenmosrietlanden Westzaan 

De kwaliteit van veenmosrietlanden wordt verbeterd 
door hydrologische isolatie en verbetering van de 
waterkwaliteit. 

2 

NLGW0011| 
NLGW0012| 
NLGW0016 

Provincie Noord-
Holland 

Onderzoek puntbronnen bij 
natura-2000 gebieden 

14 natura2000-gebieden in heel Noord-Holland 2x 
GWL Deklaag Rijn-West 7x GWL Duin Rijn-West 5x 
GWL Zout Rijn-WestEr is een onderzoek uitgevoerd 
naar puntbronnen die een bedreiging vormen voor 
Natura-2000 gebieden. Hieruit is naar voren 
gekomen dat er geen bedreigingen zijn. 

2 

NLGW0012  N2000 Polder Zeevang: 
Hydrologische isolatie van 3 
braken 

Herinrichting Grote Braak. 2 

NLGW0012 Provincie Noord-
Holland 

N2000 Oostelijke Vechtplassen 
DEEL NH: Peilverhoging 
Horstermeerpolder 

Verhoging van het waterpeil aan de rand van de 
Horstermeerpolder om wegzijging uit de omgeving 
te verminderen. 

2 

NLGW0012  N2000 Oostelijke Vechtplassen 
DEEL NH: 
Peilfluctuatie/(kwel)water 
vasthouden 

Toestaan van peilfluctuatie zodat gebiedseigen 
water langer kan worden vastgehouden. 

2 

NLGW0012 Natuurmonument
en 

Herstel kwelstroom Oostelijke 
Vechtplassen 

Aan de rand van het Gooi bevinden zich bijzondere 
kwelvegetaties die achteruit dreigen te gaan door 
verlanding en door dichtslibben van wateren. Door 
wateren te baggeren en dichtgroei tegen te kan de 
kwelstroom worden hersteld en kunnen de 
verschillende successiestadia van vegetaties in 
stand worden gehouden. 

2 

NLGW0012 Amstel Gooi en 
Vecht 

Vasthouden en benutten 
kwelwater Oostelijke 
Vechtplassen 

Water dat op kwelt in het Vechtplassengebied wordt 
beter vastgehouden en benut. De invloed van 
gebiedsvreemd water dat wordt ingelaten wordt 
hierdoor verminderd. 

2 

NLGW0012 Noord-Holland en 
Vitens 

Alternatievenstudie 
pompstation Loosdrecht 

Het pompstation Loosdrecht bevindt zich op de 
overgang van het Gooi en het Vechtplassengebied. 
Onderzocht wordt wat het effect is van 
waterwinning op natuurwaarden en bekeken wordt 
of er een alternatief is. 

2 

NLGW0012 Provincie Noord-
Holland  

Verbetering ecotopen 
goudplevier en grutto Zeevang 

Het aantal in grutto’s en goudplevieren in de 
Zeevang is achteruitgegaan. Onderzocht zal 
worden of er een samenhang is met 
grondwaterstanden en drooglegging. 

2 

NLGW0016 Terreinbeheerder 
X 

N2000 Duinen Texel: Herstel 
binnenduinrand-systeem de 
Dennen 

Maatregelen gericht op vasthouden van grondwater 
aan de duinrand. 

2 

NLGW0016 Terreinbeheerder 
X 

N2000 DUINEN SCHOORL: 
Waterconservering Hargergat 

Vasthouden van grondwater en herstel van 
kwelvegetaties. 

2 

NLGW0016 Terreinbeheerder 
X 

N2000 DUINEN SCHOORL: 
Plaggen duinvalleien 

Verwijderen van voedselrijke bovenlaag in 
duinvalleien waardoor voedselarme en vochtige 
vegetaties zich kunnen herstellen. 

2 

NLGW0016 Terreinbeheerder 
X 

N2000 NOORDHOLLANDS 
DUINRESERVAAT: Vernatting 
diverse duinvalleien 

Verwijderen van de voedselrijke bovengrond en 
herstel van vochtige en schrale duinvegetaties. 

2 

NLGW0016 Terreinbeheerder 
X 

N2000 KENNEMERLAND-
ZUID DEEL NH: Vernatting 

Plaggen van voedselrijke bovengrond en herstel 
van vochtige duinvegetaties. 

2 
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Klein Doornen 
NLGW0016 Terreinbeheerder 

X 
N2000 KENNEMERLAND-
ZUID DEEL NH: Vernatting 
cluster De Bokkedoorns-
Spartelmeer 

Vernatting van duinvalleien door vermindering 
bemaling en plaggen van duinvalleien. 

2 

NLGW0016 Terreinbeheerder 
X 

N2000 KENNEMERLAND-
ZUID DEEL NH: Regeneratie 
noordelijke duinvalleien 

Herstel van vochtige duinmilieu’s door verwijdering 
van bos en voedselrijke bovengrond. 

2 

NLGW0016 Terreinbeheerder 
X 

N2000 KENNEMERLAND-
ZUID DEEL NH: Vernatting 
valleien door dynamisch 
duinbeheer 

Initiëren van duivorming en verstuiving tot op het 
grondwater. 

2 

NLGW0016  N2000 KENNEMERLAND-
ZUID DEEL NH: Aanpassing 
waterwinning Westerkanaal 

Peilverhoging en herstel van vochtige duinmilieu’s. 2 

NLGW0016  N2000 KENNEMERLAND-
ZUID DEEL NH: Aanpassing 
waterwinning Boogkanaal 

Peilverhoging en herstel van vochtige ecotopen. 2 

NLGW0016  N2000 KENNEMERLAND-
ZUID DEEL NH: Aanpassing 
waterwinning Oosterkanaal 

Peilverhoging en ontwikkeling van vochtige 
duinmileu’s. Project was aanvankelijk gepland rond 
het Oosterkanaal maar is verplaatst naar het 
centrale duingebied. 

2 

NLGW0016  N2000 NOORDHOLLANDS 
DUINRESERVAAT: Vernatting 
watervlak 

Aanpassen van waterwinning om de verdroging van 
de duinen te bestrijden. Vernatting zou aanvankelijk 
worden gerealiseerd door maaiveldverlaging maar 
is nu door aanpassing van waterwinning 
gerealiseerd. 

2 

NLGW0016 Landschap 
Noord-Holland 

Herstel duinvalleien Den 
Helder – Callantsoog 

Duinvalleien zijn dichtgegroeid en er zijn plaatselijk 
voedselrijke bodems aanwezig door 
landbouwkundig gebruik in het verleden. Door de 
vegetatie te verwijderen en bodems te plaggen zal 
de infiltratie toenemen en kunnen vochtige en natte 
duinvalleien worden hersteld. 

2 

NLGW0016 Landschap 
Noord-Holland 

Ontwikkeling Botgat In de duinvallei, die voorheen landbouwkundig werd 
gebruikt, wordt de drainage verwijderd. Hierdoor 
kan het oorspronkelijke vochtige milieu zich 
herstellen. 

2 

NLGW0016 Provincie Noord-
Holland  

Herstel blauwgraslanden 
Kooibosch 

Ten noordoosten van Callantsoog ligt het 
natuurgebied Kooibosch. In dit gebied zijn 
blauwgraslanden achteruitgegaan door ontwatering 
en eutrofiëring. Onderzocht wordt hoe herstel kan 
plaatsvinden. 

2 

NLGW0016 PWN Herstel duinvalleien Noord-
Hollands Duinreservaat 

Duinvalleien zijn dichtgegroeid en er zijn plaatselijk 
voedselrijke bodems aanwezig door 
landbouwkundig gebruik in het verleden. Door de 
vegetatie te verwijderen en bodems te plaggen zal 
de infiltratie toenemen en kunnen vochtige en natte 
duinvalleien worden hersteld. 

2 

NLGW0016 PWN Verbetering blauwgraslanden 
Noord-Hollands Duinreservaat 

De kwaliteit van blauwgraslanden kan achteruit 
gaan door verdroging en stikstofdepositie. Door 
grondwaterstanden te verhogen en nutriënten af te 
voeren wordt dit voorkomen en kan op termijn 
verbetering worden bereikt. 

2 

NLGW0016 Staatsbosbeheer Omvormen naaldbos 
Schoorlse duinen 

Een aanzienlijk deel van de Schoorlse duinen is 
begroeid met naaldbos. Deze vegetatie is 
onnatuurlijk en de infiltratie onder naaldbos is veel 
geringer dan onder natuurlijk bos of open duin. 

2 
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Door de vegetatie om te vormen of te verwijderen 
kunnen oorspronkelijke vochtige duinmilieus zich 
herstellen.   

NLGW0016 Provincie Noord-
Holland  

Herstel zilte natuur lage land 
van Texel 

Aan de zuidzijde van Texel, tegen de 
Waddenzeedijk, bevinden zich zoutminnende 
vegetaties. Deze zijn achteruit gegaan door 
ontwatering en doorspoelen. Voor het herstel van 
deze vegetaties wordt een plan gemaakt.  

2 

NLGW0016 Staatsbosbeheer Herstel duinvalleien Texel Duinvalleien zijn dichtgegroeid en er zijn plaatselijk 
voedselrijke bodems aanwezig door 
landbouwkundig gebruik in het verleden. Door de 
vegetatie te verwijderen en bodems te plaggen zal 
de infiltratie toenemen en kunnen vochtige en natte 
duinvalleien worden hersteld. 

2 

NLGW0016 Waternet Aanpassing waterwinning 
Westerkanaal 

In de Amsterdamse waterleidingduinen vindt een 
netto onttrekking van grondwater plaats. Om de 
verdroging die hierdoor is ontstaan te verminderen 
wordt het peil van een winkanaal aangepast in het 
zuidwestelijk deel van het gebied. 

2 

NLGW0016 PWN en Waternet Herstel duinvalleien 
Kennemerland-Zuid 

Duinvalleien zijn dichtgegroeid en er zijn plaatselijk 
voedselrijke bodems aanwezig door 
landbouwkundig gebruik in het verleden. Door de 
vegetatie te verwijderen en bodems te plaggen zal 
de infiltratie toenemen en kunnen vochtige en natte 
duinvalleien worden hersteld. 

2 

NLGW0016 Natuurmonument
en 

Herstel duinvalleien 
Zwanenwater en 
Pettmerduinen 

Duinvalleien zijn dichtgegroeid en er zijn plaatselijk 
voedselrijke bodems aanwezig door 
landbouwkundig gebruik in het verleden. Door de 
vegetatie te verwijderen en bodems te plaggen zal 
de infiltratie toenemen en kunnen vochtige en natte 
duinvalleien worden hersteld. 

2 

NLGW0016 Provincie Noord-
Holland  

Bufferzone Uitlandsche Polder Aan de noordzijde van het Zwanenwater wordt 
nieuwe natuur ontwikkeld. Het waterpeil wordt 
verhoogd en er wordt minder water uit het 
Zwanenwater weg gezogen. 

2 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 DIEFDIJK: verhogen 
polderpeil buiten het gebied 

Er is nog geen (vastgesteld) ontwerp N 2000 plan. 
In principe afvoeren tot er afspraken met partners 
(W’schap en NTB) zijn.  

2 

NLGW0012 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 concept-plan 
Zouweboezem en Boezems 
Kinderdijk. 

Betreft een samenwerkingsovereenkomst met 
Rivierenland voor 4 maatregelen die het 
waterschap uitvoert en de provincie Zuid-Holland 
co-financiert voor € 150.000,- te weten: Voor 
concept-beheerplan Zouweboezem!1) Het 
realiseren van een natuurlijker peil door het 
waterschap ten noorden van de A27;(2) het 
realiseren van compenserende maatregelen 
bergingscapaciteit in de Hoge Boezem. Voor 
concept-beheerplan Boezems Kinderdijk (3) 
Aanleggen van een “luwtestructuur” ter 
bescherming van de nog aanwezige rietgorzen in 
de Hoge Boezem Overwaard; (4) maatregelen om 
de peilverschillen te verkleinen en een meer 
gelijkmatig en natuurlijk peilbeheer in te voeren in 
de Hoge Boezem van de Overwaard. 

2 

NLGW0016 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 Kennemerland-Zuid: 
beleid m.b.t. wateraanvoer 
(waterleidingduinen) 

Maatregelen vooralsnog ingetrokken. Eerst met 
waterschap/beheerder bespreken in het kader van 
nog op te stellen N2000 plan. Kosten nog 

2 
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onbekend. 
NLGW0016 Provincie Zuid-

Holland 
N2000 Kennemerland-Zuid: 
vermindering/aanpassing 
grondwaterwinning 

Maatregelen eerst met beheerder bespreken in het 
kader van nog op te stellen N2000 plan. Kosten nog 
onbekend. Gereserveerd Budget? 

2 

NLGW0016 Provincie Zuid-
Holland 

N2000 Kennemerland-Zuid: 
aanleg bufferzone bij 
Oosterkanaal zuid 

Maatregelen eerst met waterschap bespreken in het 
kader van nog op te stellen N2000 plan. Kosten nog 
onbekend. Gereserveerd Budget? 

2 

 
Drinkwaterwinning 
De maatregelen die betrekking hebben op het verbeteren van het beschermingsniveau van de 
publieke drinkwaterwinningen staan in tabel viii.2. 
 

Tabel vii.2 Overzicht maatregelen drinkwaterwinningen  

GWL Initiatiefnemer Maatregel Toelichting SGBP-
periode 

NLGW0012 Vitens (Gld) PS Nw Marktstraat: sluiting 

winning 

Voor deze stedelijke winning wordt, vanwege 

toenemende kwaliteitsproblemen sluiting voor 2015 

voorzien. 

1 

NLGW0005 Provincie 

Gelderland 

PS Heumensoord: 

bestrijdingsmiddelen: 

monitoringsonderzoek 

onderzoek herkomst mest/bestr.middelen 1 

NLGW0005 Provincie 

Gelderland 

Opstellen gebiedsdossier met 

risicoanalyse 

grondwaterwinning 

Heumensoord 1; thema mest 

en bm 

Het gebiedsdossier dient ervoor om inzicht te 

krijgen in de factoren die ten grondslag liggen aan 

de nitraat- en bestrijdingsmiddelenproblematiek bij 

deze winning, en om maatregelen te ontwikkelen 

die effectief zijn voor de verbetering van de 

grondwaterkwaliteit. 

1 

NLGW0005 Provincie Noord-

Holland 

Drinkwaterwinningen ‘t Gooi; 

aanpak puntbronnen: 

Masterplan 

Grondwatersaneringen ‘t Gooi 

Opstellen plan voor monitoring, beheersing en 

sanering. 

1 

NLGW0005 Provincie Noord-

Holland 

Wingebied Loosdrecht: aanpak 

puntbronnen: Masterplan 

Grondwatersaneringen ‘t Gooi 

Opstellen plan voor monitoring, beheersing en 

sanering van verontreinigingen. 

1 

NLGW0005 Provincie Noord-

Holland 

Lange-termijn visie 

drinkwaterwinningen Vitens 

Plan voor veilig stelling drinkwaterwinningen. 1 

NLGW0016  N2000 KENNEMERLAND-

ZUID DEEL NH: Aanpassing 

waterwinning Westerkanaal 

Peilverhoging en herstel van vochtige duinmilieu’s. 1 

NLGW0016  N2000 KENNEMERLAND-

ZUID DEEL NH: Aanpassing 

waterwinning Boogkanaal 

Peilverhoging en herstel van vochtige ecotopen. 1 

NLGW0016  N2000 KENNEMERLAND-

ZUID DEEL NH: Aanpassing 

waterwinning Oosterkanaal 

Peilverhoging en ontwikkeling van vochtige 

duinmileu’s. Project was aanvankelijk gepland rond 

het Oosterkanaal maar is verplaatst naar het 

centrale duingebied. 

1 

NLGW0016  N2000 NOORDHOLLANDS 

DUINRESERVAAT: Vernatting 

watervlak 

Aanpassen van waterwinning om de verdroging van 

de duinen te bestrijden. Vernatting zou aanvankelijk 

worden gerealiseerd door maaiveldverlaging maar 

is nu door aanpassing van waterwinning 

gerealiseerd. 

1 

NLGW0016 Waternet Vernatting middenduin Aanpassing van de waterwinning in het centrale 1 
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L deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen. 

NLGW0016 PWN Aanpassing waterwinning 

Noord-Hollands Duinreservaat 

Aanpassing van de waterwinning in het Noord-

Hollands Duinreservaat om de verdroging te 

verminderen. 

1 

     

NLGW0005 Provincie 

Gelderland  

Voorlichting 

gewasbeschermingsmiddelen  

Verminderen van emissie bestrijdingsmiddelen in 

de stad d.m.v. voorlichting, afgerond voor 2016.  

2 

NLGW0005 Provincie 

Gelderland  

Calamiteitenafhandeling Afstemming calamiteitenafhandeling met de 

Veiligheidsregio voor zover daar nog geen 

afspraken over gemaakt zijn in alle 

grondwaterbeschermingsgebieden. 

2 

NLGW0005 Provincie 

Gelderland 

Extra aandacht voor 

rioleringsstelsels in 

grondwaterbeschermingsgebie

den 

Gemeenten verzoeken bij eventuele lekkage 

voorrang te geven aan 

grondwaterbeschermingsgebieden. 

2 

NLGW0005 Vitens (Gld) Onderzoek verplaatsen 

winning Sijmons 

Onderzoek naar de mogelijkheden van verplaatsen 

of verdiepen van de winning Sijmons. 

2 

NLGW0005 Provincie 

Gelderland  

Overleg RWS over 

verminderen emissie verkeer 

Overleg RWS over gebruik 

gewasbeschermingsmiddelen en afvoer regenwater 

wegen. 

2 

NLGW0005 Provincie 

Gelderland  

Gebiedsgesprekken met 

externe partners 

Jaarlijks worden gebiedsgesprekken gehouden met 

gemeente, waterbedrijf en provincie Gelderland 

over alle grondwaterbeschermingsgebieden. 

Onderwerpen kunnen zijn: voortgang van 

maatregelen, toezicht en handhaving en 

bedreigende ruimtelijke ontwikkelingen. 

2 

NLGW0005 Vitens (Gld) Monitoring 

gewasbeschermingsmiddelen 

Monitoring gebruik gewasbeschermingsmiddelen 

gemeenten. 

2 

NLGW0012 Provincie 

Gelderland  

Calamiteitenafhandeling Afstemming calamiteitenafhandeling met de 

Veiligheidsregio voor zover daar nog geen 

afspraken over gemaakt zijn in alle 

grondwaterbeschermingsgebieden. 

2 

NLGW0012 Provincie 

Gelderland  

Gebiedsgesprekken met 

externe partners 

Jaarlijks worden gebiedsgesprekken gehouden met 

gemeente, waterbedrijf en provincie Gelderland 

over alle grondwaterbeschermingsgebieden. 

Onderwerpen kunnen zijn: voortgang van 

maatregelen, toezicht en handhaving en 

bedreigende ruimtelijke ontwikkelingen. 

2 

NLGW0012 Vitens (Gld) Monitoring bentazon/MCPP Voortzetten monitoring winputten en analyse van de 

relatie bentazon/MCPP en Rijnwater. 

2 

NLGW0005 Provincie Noord-

Holland 

Wingebied Loosdrecht: aanpak 

puntbronnen: Masterplan 

Grondwatersaneringen ‘t Gooi 

In het kader van het Gebiedsgericht 

grondwaterbeheer ‘t Gooi zijn de verontreinigingen 

geïnventariseerd. Er is een werkgroep aan de slag 

met de uitwerking van de aanpak van de 

verontreinigingen. 

2 

NLGW0005 Provincie Noord-

Holland 

Uitvoering geven aan 

Grondwaterbeheer het Gooi 

(GBG) 

Sinds 1997 wordt gewerkt aan het tot stand 

brengen van een kosteneffectieve aanpak van de 

diepe grondwaterverontreinigingen in Het Gooi. In 

1997 werd duidelijk dat een aanpak van tientallen 

grondwaterpluimen die zich tot meer dan 200 meter 

diepte hebben verplaatst niet eenvoudig te 

realiseren is. De oorspronkelijke veroorzakers dan 

2 
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wel de probleemeigenaren bleken in de praktijk 

juridisch lastig aanspreekbaar. Ook overlappen de 

verontreinigingspluimen elkaar zodat zij lastig 

herleidbaar zijn naar een bronlocatie. Tenslotte leidt 

de individuele aanpak van pluimen tot zeer hoge (in 

de praktijk onbetaalbare) kosten. Om deze redenen 

is het Grondwaterbeheer het Gooi (GBG), voorheen 

ook wel ‘Masterplan Het Gooi’ genoemd, 

ontwikkeld. Alle gemeenten in Het Gooi (Blaricum, 

Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden, 

Wijdemeren), het Hoogheemraadschap (AGV), de 

provincie, de Staatssecretaris van I&M en de 

waterleidingbedrijven (Vitens, PWN) hebben hiertoe 

in 2011 een convenant ondertekend. Binnen de 

projectgroep van GBG worden (gebiedsgerichte) 

maatregelen geformuleerd en genomen. De 

bescherming van de drinkwaterwinningen in het 

Gooi is een belangrijk onderdeel binnen het GBG. 

NLGW0005 Provincie Noord-

Holland 

Uitvoeren gebiedsschouw 

Huizen 

Tijdens het proces rondom de gebiedsdossiers is 

naar voren gekomen dat hoewel de bescherming op 

papier goed is geregeld, er in de praktijk toch (voor 

drinkwater) bedreigende activiteiten kunnen 

plaatsvinden binnen de beschermingsgebieden. Het 

gaat daarbij om bewuste en/of onbewuste 

overtreding van de regelgeving. Daarnaast kunnen 

er bedreigende activiteiten plaats vinden die niet 

(direct) via regelgeving zijn geborgd. Om mogelijke 

misstanden boven water te krijgen, is het raadzaam 

om periodiek een controle op overtredingen van 

regelgeving en bedreigende activiteiten in het “veld” 

uit te voeren; de gebiedsschouw. 

2 

NLGW0005 PWN Voortzetten en optimaliseren 

van monitoringsnetwerken 

Huizen 

Alle drinkwaterwinningen beschikken reeds over 

een uitgebreid monitoringsnetwerk dat is ingericht 

om de kwaliteit van het toestromende grondwater 

zo goed als mogelijk te volgen. Daarnaast vindt er 

in het kader van het Grondwaterbeheer het Gooi 

(GBG) ook monitoring plaats die specifiek gericht is 

op bekende verontreinigingen. De 

drinkwaterbedrijven kunnen hier gebruik van maken 

bij de bepaling van de kwaliteit van het 

toestromende grondwater. De drinkwaterbedrijven 

zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting en 

optimalisering van hun monitoringsnetwerk. 

Daarnaast bepalen de drinkwaterbedrijven zelf 

welke parameters en peilbuizen er worden 

bemonsterd. 

2 

NLGW0005 Provincie Noord-

Holland 

Uitvoeren gebiedsschouw 

Laarderhoogt 

Tijdens het proces rondom de gebiedsdossiers is 

naar voren gekomen dat hoewel de bescherming op 

papier goed is geregeld, er in de praktijk toch (voor 

drinkwater) bedreigende activiteiten kunnen 

plaatsvinden binnen de beschermingsgebieden. Het 

gaat daarbij om bewuste en/of onbewuste 

2 
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overtreding van de regelgeving. Daarnaast kunnen 

er bedreigende activiteiten plaats vinden die niet 

(direct) via regelgeving zijn geborgd. Om mogelijke 

misstanden boven water te krijgen, is het raadzaam 

om periodiek een controle op overtredingen van 

regelgeving en bedreigende activiteiten in het “veld” 

uit te voeren; de gebiedsschouw. 

NLGW0005 PWN Voortzetten en optimaliseren 

van monitoringsnetwerken 

Laarderhoogt 

Alle drinkwaterwinningen beschikken reeds over 

een uitgebreid monitoringsnetwerk dat is ingericht 

om de kwaliteit van het toestromende grondwater 

zo goed als mogelijk te volgen. Daarnaast vindt er 

in het kader van het Grondwaterbeheer het Gooi 

(GBG) ook monitoring plaats die specifiek gericht is 

op bekende verontreinigingen. De 

drinkwaterbedrijven kunnen hier gebruik van maken 

bij de bepaling van de kwaliteit van het 

toestromende grondwater. De drinkwaterbedrijven 

zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting en 

optimalisering van hun monitoringsnetwerk. 

Daarnaast bepalen de drinkwaterbedrijven zelf 

welke parameters en peilbuizen er worden 

bemonsterd. 

2 

NLGW0005 Provincie Noord-

Holland 

Uitvoeren gebiedsschouw 

Laren 

Tijdens het proces rondom de gebiedsdossiers is 

naar voren gekomen dat hoewel de bescherming op 

papier goed is geregeld, er in de praktijk toch (voor 

drinkwater) bedreigende activiteiten kunnen 

plaatsvinden binnen de beschermingsgebieden. Het 

gaat daarbij om bewuste en/of onbewuste 

overtreding van de regelgeving. Daarnaast kunnen 

er bedreigende activiteiten plaats vinden die niet 

(direct) via regelgeving zijn geborgd. Om mogelijke 

misstanden boven water te krijgen, is het raadzaam 

om periodiek een controle op overtredingen van 

regelgeving en bedreigende activiteiten in het “veld” 

uit te voeren; de gebiedsschouw. 

2 

NLGW0005 Vitens (NH) Voortzetten en optimaliseren 

van monitoringsnetwerken 

Laren 

Alle drinkwaterwinningen beschikken reeds over 

een uitgebreid monitoringsnetwerk dat is ingericht 

om de kwaliteit van het toestromende grondwater 

zo goed als mogelijk te volgen. Daarnaast vindt er 

in het kader van het Grondwaterbeheer het Gooi 

(GBG) ook monitoring plaats die specifiek gericht is 

op bekende verontreinigingen. De 

drinkwaterbedrijven kunnen hier gebruik van maken 

bij de bepaling van de kwaliteit van het 

toestromende grondwater. De drinkwaterbedrijven 

zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting en 

optimalisering van hun monitoringsnetwerk. 

Daarnaast bepalen de drinkwaterbedrijven zelf 

welke parameters en peilbuizen er worden 

bemonsterd. 

2 

NLGW0005 Vitens (NH) Voortzetten interceptie Laren De drinkwaterwinning van Laren is sinds 1902 in 

bedrijf. Sinds eind jaren 70 trekt de winning Laren 

2 
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verontreinigingen aan afkomstig uit de zuidelijk 

gelegen Laarder Wasmeren. Als gevolg hiervan 

heeft men in de jaren 80 besloten om een aantal 

winputten in te richten als interceptiewinning. 

Hiermee wordt sindsdien de verontreiniging 

afgevangen en gezuiverd, zodat de 

drinkwaterwinning van Laren in bedrijf kan blijven. 

NLGW0005 Provincie Noord-

Holland 

Uitvoeren gebiedsschouw 

Loosdrecht 

Tijdens het proces rondom de gebiedsdossiers is 

naar voren gekomen dat hoewel de bescherming op 

papier goed is geregeld, er in de praktijk toch (voor 

drinkwater) bedreigende activiteiten kunnen 

plaatsvinden binnen de beschermingsgebieden. Het 

gaat daarbij om bewuste en/of onbewuste 

overtreding van de regelgeving. Daarnaast kunnen 

er bedreigende activiteiten plaats vinden die niet 

(direct) via regelgeving zijn geborgd. Om mogelijke 

misstanden boven water te krijgen, is het raadzaam 

om periodiek een controle op overtredingen van 

regelgeving en bedreigende activiteiten in het “veld” 

uit te voeren; de gebiedsschouw. 

2 

NLGW0005 Vitens (NH) Voortzetten en optimaliseren 

van monitoringsnetwerken 

Loosdrecht 

Alle drinkwaterwinningen beschikken reeds over 

een uitgebreid monitoringsnetwerk dat is ingericht 

om de kwaliteit van het toestromende grondwater 

zo goed als mogelijk te volgen. Daarnaast vindt er 

in het kader van het Grondwaterbeheer het Gooi 

(GBG) ook monitoring plaats die specifiek gericht is 

op bekende verontreinigingen. De 

drinkwaterbedrijven kunnen hier gebruik van maken 

bij de bepaling van de kwaliteit van het 

toestromende grondwater. De drinkwaterbedrijven 

zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting en 

optimalisering van hun monitoringsnetwerk. 

Daarnaast bepalen de drinkwaterbedrijven zelf 

welke parameters en peilbuizen er worden 

bemonsterd. 

2 

NLGW0005 Provincie Noord-

Holland 

Grondwaterbeschermingsgebie

d Loosdrecht herbegrenzen 

Op basis van hydrologische berekeningen zal de 

begrenzing van grondwater-beschermingsgebied I 

en II worden berekend. Vervolgens zal de exacte 

begrenzing in het veld worden bepaald in 

samenspraak met de gemeenten. Dit moet leiden 

tot een “werkbare” begrenzing. Deze nieuwe 

begrenzing zal worden ingebracht bij de volgende 

actualisatie van de PMV. 

2 

NLGW0016  N2000 NOORDHOLLANDS 

DUINRESERVAAT: Vernatting 

watervlak 

Aanpassen van waterwinning om de verdroging van 

de duinen te bestrijden. Vernatting zou aanvankelijk 

worden gerealiseerd door maaiveldverlaging maar 

is nu door aanpassing van waterwinning 

gerealiseerd. 

2 

NLGW0016 Provincie Noord-

Holland  

Uitvoeren gebiedsschouw 

Amsterdamse 

Waterleidingduinen (AWD) 

Tijdens het proces rondom de gebiedsdossiers is 

naar voren gekomen dat hoewel de bescherming op 

papier goed is geregeld, er in de praktijk toch (voor 

drinkwater) bedreigende activiteiten kunnen 

2 
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plaatsvinden binnen de beschermingsgebieden. Het 

gaat daarbij om bewuste en/of onbewuste 

overtreding van de regelgeving. Daarnaast kunnen 

er bedreigende activiteiten plaats vinden die niet 

(direct) via regelgeving zijn geborgd. Om mogelijke 

misstanden boven water te krijgen, is het raadzaam 

om periodiek een controle op overtredingen van 

regelgeving en bedreigende activiteiten in het “veld” 

uit te voeren; de gebiedsschouw. 

NLGW0016 Waternet Voortzetten en optimaliseren 

van monitoringsnetwerken 

Amsterdamse 

Waterleidingduinen (AWD) 

Alle drinkwaterwinningen beschikken reeds over 

een uitgebreid monitoringsnetwerk dat is ingericht 

om de kwaliteit van het toestromende grondwater 

zo goed als mogelijk te volgen. De 

drinkwaterbedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor 

de inrichting en optimalisering van hun 

monitoringsnetwerk. Daarnaast bepalen de 

drinkwaterbedrijven zelf welke parameters en 

peilbuizen er worden bemonsterd. 

2 

NLGW0016 Provincie Noord-

Holland  

Uitvoeren gebiedsschouw 

Noordhollands Duinreservaat 

(NHD) 

Tijdens het proces rondom de gebiedsdossiers is 

naar voren gekomen dat hoewel de bescherming op 

papier goed is geregeld, er in de praktijk toch (voor 

drinkwater) bedreigende activiteiten kunnen 

plaatsvinden binnen de beschermingsgebieden. Het 

gaat daarbij om bewuste en/of onbewuste 

overtreding van de regelgeving. Daarnaast kunnen 

er bedreigende activiteiten plaats vinden die niet 

(direct) via regelgeving zijn geborgd. Om mogelijke 

misstanden boven water te krijgen, is het raadzaam 

om periodiek een controle op overtredingen van 

regelgeving en bedreigende activiteiten in het “veld” 

uit te voeren; de gebiedsschouw. 

2 

NLGW0016 PWN Voortzetten en optimaliseren 

van monitoringsnetwerken 

Noordhollands Duinreservaat 

(NHD) 

Alle drinkwaterwinningen beschikken reeds over 

een uitgebreid monitoringsnetwerk dat is ingericht 

om de kwaliteit van het toestromende grondwater 

zo goed als mogelijk te volgen. De 

drinkwaterbedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor 

de inrichting en optimalisering van hun 

monitoringsnetwerk. Daarnaast bepalen de 

drinkwaterbedrijven zelf welke parameters en 

peilbuizen er worden bemonsterd. 

2 

NLGW0005 Provincie Utrecht Uitvoeren gebiedsaanpak Uitvoeren meerjarige afspraken gebiedsaanpak en 

‘adequate handhaving’ in beschermingszones, ten 

behoeve van  de bescherming van de 

grondwaterkwaliteit bij de winningen 

2 

NLGW0005 Provincie Utrecht  Voorkantsturing ruimtelijke 

bescherming 

Invulling geven aan de samenwerking voor de 

planologische bescherming van 

drinkwaterwinningen door achteruitgang te 

voorkomen en kansen voor verbetering te benutten. 
Ten behoeve van  de bescherming van de 

grondwaterkwaliteit bij de winningen. 

2 

NLGW0005 Vitens (Utrecht) Bewustwording 

beschermingsgebieden 

Opstellen van voorlichtingsstrategie en –materiaal 

ter ondersteuning van lokale voorlichting in de 

2 
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drinkwaterwinning grondwaterbeschermingsgebieden, ten behoeve 

van  de bescherming van de grondwaterkwaliteit bij 

de winningen 

NLGW0005 Provincie Utrecht Emissiereductie 

bestrijdingsmiddelen in 

stedelijk gebied 

Opstellen van voorlichtingsstrategie en –materiaal 

ter ondersteuning van lokale voorlichting gericht op 

emissiereductie van bestrijdingsmiddelen op groene 

en verharde terreinen in de 

grondwaterbeschermingsgebieden (van kwetsbare 

winningen), ten behoeve van  de bescherming van 

de grondwaterkwaliteit bij de winningen 

2 

NLGW0005 Vitens (Utrecht) Drinkwaterbelang in 

calamiteitenplannen  

Ervoor zorgen dat het drinkwaterbelang op 

adequate wijze is meegenomen in calamiteiten- en 

incidentenplannen van de verschillende betrokken 

(overheids-)organisaties en dat voor elke winning 

een operationeel calamiteitenplan beschikbaar is. 

(bij kwetsbare winningen). Ten behoeve van  de 

bescherming van de grondwaterkwaliteit bij de 

winningen 

2 

NLGW0005 gemeenten in 

kwetsbare 

grondwaterbesch

ermingsgebieden 

(prov. Utrecht) 

In goede staat brengen en 

houden riolering 

In grondwaterbeschermingszones prioriteit geven 

aan herstel en inspectie van riolering en 

hemelwaterafvoer om deze in goede staat te 

brengen en te houden. (bij kwetsbare winningen) 

Ten behoeve van  de bescherming van de 

grondwaterkwaliteit bij de winningen 

2 

NLGW0005 Vitens (Utrecht) Verkenning optimalisatie 

monitoringsmeetnet voor early-

warning nieuwe stoffen 

Verkenning van de benodigde optimalisatie van de 

monitoringsmeetnetten van grond- en 

oppervlaktewater voor early-warning van 

“knelpuntstoffen van de toekomst” voor de 

drinkwaterproductie. Ten behoeve van  de 

bescherming van de grondwaterkwaliteit bij de 

winningen 

2 

NLGW0005 Provincie Utrecht  Onderzoek kwaliteitsrisico’s 

industriële- en eigen winningen 

voor menselijke consumptie 

Onderzoek kwaliteitsrisico’s grondwater van nog 

niet onderzochte industriële- en eigen winningen 

voor menselijke consumptie  

2 

NLGW0005 Provincie Utrecht Aanpak knelpunten kwaliteit 

grondwater industriële en eigen 

winningen voor menselijke 

consumptie 

Afspraken maken over aanpak van de 

kwaliteitsknelpunten grondwater industriële en 

eigen winningen n.a.v. uitkomsten feitendossiers, 

ten behoeve van kwaliteitsverbetering en/of de 

bescherming van de grondwaterkwaliteit bij de 

winningen. 

2 

NLGW0012 Provincie Utrecht Uitvoeren gebiedsaanpak  Uitvoeren meerjarige afspraken gebiedsaanpak en 

‘adequate handhaving’ in beschermingszones, ten 

behoeve van  de bescherming van de 

grondwaterkwaliteit bij de winningen 

2 

NLGW0012 Provincie Utrecht Voorkantsturing ruimtelijke 

bescherming 

Invulling geven aan de samenwerking voor de 

planologische bescherming van 

drinkwaterwinningen door achteruitgang te 

voorkomen en kansen voor verbetering te benutten. 

Ten behoeve van  de bescherming van de 

grondwaterkwaliteit bij de winningen. 

2 

NLGW0012 Waternet, Vitens, 

Oasen (in 

Bewustwording 

beschermingsgebieden 

Opstellen van voorlichtingsstrategie en –materiaal 

ter ondersteuning van lokale voorlichting in de 

2 
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provincie Utrecht) drinkwaterwinning grondwaterbeschermingsgebieden, ten behoeve 

van  de bescherming van de grondwaterkwaliteit bij 

de winningen 

NLGW0012 Provincie Utrecht Emissiereductie 

bestrijdingsmiddelen in 

stedelijk gebied 

Opstellen van voorlichtingsstrategie en –materiaal 

ter ondersteuning van lokale voorlichting gericht op 

emissiereductie van bestrijdingsmiddelen op groene 

en verharde terreinen in de 

grondwaterbeschermingsgebieden (van kwetsbare 

winningen), ten behoeve van  de bescherming van 

de grondwaterkwaliteit bij de winningen 

2 

NLGW0012 Oasen, Waternet, 

Vitens (in 

provincie Utrecht)  

Drinkwaterbelang in 

calamiteitenplannen  

Er voor zorgen dat het drinkwaterbelang op 

adequate wijze is meegenomen in calamiteiten- en 

incidentenplannen van de verschillende betrokken 

(overheids-)organisaties en dat voor elke winning 

een operationeel calamiteitenplan beschikbaar is. 

(bij kwetsbare winningen) Ten behoeve van  de 

bescherming van de grondwaterkwaliteit bij de 

winningen 

2 

NLGW0012 Gemeenten met 

kwetsbare 

winningen 

In goede staat brengen en 

houden riolering 

In grondwaterbeschermingszones prioriteit geven 

aan herstel en inspectie van riolering en 

hemelwaterafvoer om deze in goede staat te 

brengen en te houden. Ten behoeve van  de 

bescherming van de grondwaterkwaliteit bij de 

winningen 

2 

NLGW0012 Waternet, Vitens, 

Oasen (in 

provincie Utrecht) 

Verkenning optimalisatie 

monitoringsmeetnet voor early-

warning nieuwe stoffen 

Verkenning van de benodigde optimalisatie van de 

monitoringsmeetnetten van grond- en 

oppervlaktewater voor early-warning van 

“knelpuntstoffen van de toekomst” voor de 

drinkwaterproductie. Ten behoeve van  de 

bescherming van de grondwaterkwaliteit bij de 

winningen 

2 

NLGW0012 Provincie Utrecht Onderzoek kwaliteitsrisico’s 

industriële- en eigen winningen 

voor menselijke consumptie 

Onderzoek kwaliteitsrisico’s grondwater van nog 

niet onderzochte industriële- en eigen winningen 

voor menselijke consumptie 

2 

NLGW0012 Provincie Utrecht Aanpak knelpunten kwaliteit 

grondwater industriële en eigen 

winningen voor menselijke 

consumptie 

Afspraken maken over aanpak van de 

kwaliteitsknelpunten grondwater industriële- en 

eigen winningen n.a.v. uitkomsten feitendossiers 

ten behoeve van kwaliteitsverbetering en/of de 

bescherming van de grondwaterkwaliteit bij de 

winningen. 

2 

NLGW0012 Provincie Zuid-

Holland 

Uitvoeren gebiedsgesprek en 

gebiedsschouw 

waterwingebieden Evides 

Tijdens het proces rondom de gebiedsdossiers is 

naar voren gekomen dat hoewel de bescherming op 

papier goed is geregeld, er in de praktijk toch (voor 

drinkwater) bedreigende activiteiten kunnen 

plaatsvinden binnen de beschermingsgebieden. Het 

gaat daarbij om bewuste en/of onbewuste 

overtreding van de regelgeving. Daarnaast kunnen 

er bedreigende activiteiten plaats vinden die niet 

(direct) via regelgeving zijn geborgd. Om mogelijke 

misstanden boven water te krijgen, is het raadzaam 

om periodiek een controle op overtredingen van 

regelgeving en bedreigende activiteiten in het “veld” 

2 
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uit te voeren; het gebiedsgesprek en de 

gebiedsschouw. 

NLGW0012 Zuid-Holland Uitvoeren gebiedsgesprek en 

gebiedsschouw 

waterwingebieden Oasen 

Tijdens het proces rondom de gebiedsdossiers is 

naar voren gekomen dat hoewel de bescherming op 

papier goed is geregeld, er in de praktijk toch (voor 

drinkwater) bedreigende activiteiten kunnen 

plaatsvinden binnen de beschermingsgebieden. Het 

gaat daarbij om bewuste en/of onbewuste 

overtreding van de regelgeving. Daarnaast kunnen 

er bedreigende activiteiten plaats vinden die niet 

(direct) via regelgeving zijn geborgd. Om mogelijke 

misstanden boven water te krijgen, is het raadzaam 

om periodiek een controle op overtredingen van 

regelgeving en bedreigende activiteiten in het “veld” 

uit te voeren; het gebiedsgesprek en de 

gebiedsschouw. 

2 

NLGW0012 Provincie Zuid-

Holland 

PS Ridderkerk:  Aanpak 

Zoutintrusie door andere 

techniek 

Pilot brakwaterwinning loopt: omgekeerde 

osmose/PURO-project Met het oog op mogelijk 

toekomstige verzilting van de bron door 

klimaatverandering worden alternatieve 

winningsmogelijkheden onderzocht. 

2 

NLGW0016 Provincie Zuid-

Holland  

Uitvoeren gebiedsgesprek en 

gebiedsschouw 

waterwingebieden Dunea 

Tijdens het proces rondom de gebiedsdossiers is 

naar voren gekomen dat hoewel de bescherming op 

papier goed is geregeld, er in de praktijk toch (voor 

drinkwater) bedreigende activiteiten kunnen 

plaatsvinden binnen de beschermingsgebieden. Het 

gaat daarbij om bewuste en/of onbewuste 

overtreding van de regelgeving. Daarnaast kunnen 

er bedreigende activiteiten plaats vinden die niet 

(direct) via regelgeving zijn geborgd. Om mogelijke 

misstanden boven water te krijgen, is het raadzaam 

om periodiek een controle op overtredingen van 

regelgeving en bedreigende activiteiten in het “veld” 

uit te voeren; gebiedsgesprek en de 

gebiedsschouw. 

2 
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Overig 
De maatregelen niet specifiek zijn toegekend aan N2000 gebieden of drinkwaterwinningen staan 
in tabel vii.3.  
 

Tabel vii.3 Overzicht overige maatregelen  

GWL Initiatiefnemer Maatregel Toelichting SGPB-
periode 

NLGW0005 Provincie 

Gelderland 

Sanering puntbronnen 

grondwaterbeschermingsgebie

den 

In vervolg op onderzoek worden eventueel 

geconstateerde verontreinigingen in de 70-

jaarzones gesaneerd. Het betreft 2 

beschermingsgebieden. Saneringen kunnen 

doorlopen in de volgende planperiode. Bij één 

winning (Heumensoord) is monitoring noodzakelijk. 

De monitoring is gestart in 2012. De monitoring is 

geïmplementeerd in het totale 

monitoringsprogramma van Vitens. De actie die 

voortkomt uit deze maatregel is geborgd. Daarmee 

kan gesteld worden dat deze maatregel is afgerond.  

1 

NLGW0005 Provincie 

Gelderland 

Onderzoek verontreinigde 

bodemlocaties 

Het betreft onderzoek in de 70-jaarzones van 2 

duurzaam te behouden drinkwaterwinningen zoals 

beschreven in het Waterplan. 

1 

NLGW0012 Provincie 

Gelderland 

Sanering puntbronnen 

grondwaterbeschermingsgebie

den 

In vervolg op onderzoek worden eventueel 

geconstateerde verontreinigingen in de 70-

jaarzones gesaneerd. Het betreft mogelijk ongeveer 

8 beschermingsgebieden. Saneringen kunnen 

doorlopen in de volgende planperiode. Volgens 

uitkomsten onderzoek (maatregel S01) is bij 7 

winningen geen vervolg noodzakelijk, alleen 

monitoring bij 1 locatie (Kerk-Avezaath).De actie die 

voortkomt uit deze maatregel is geborgd. Daarmee 

kan gesteld worden dat deze maatregel is afgerond.  

1 

NLGW0012 Provincie 

Gelderland 

Onderzoek verontreinigde 

bodemlocaties 

Het betreft onderzoek in de 70-jaarzones van 

duurzaam te behouden openbare 

drinkwaterwinningen, zoals beschreven in het 

Waterplan. Het gaat om ongeveer 8 

gebiedsonderzoeken. 

1 

NLGW0005 Rijk  Winning Camping Zonnehoek: 

opvragen en evalueren 

kwaliteitsproblemen ruwwater 

 Beoordelen waterkwaliteit en risico’s. 1 

NLGW0005 Provincie Noord-

Holland 

Probleemanalyse 

bestrijdingsmiddelengebruik 

 1 

NLGW0005 Gemeente 

Noord-Holland 

inventarisatie 

bestrijdingsmiddelengebruik 

 1 

NLGW0005 Provincie Noord-

Holland 

extra monitoren (10 locaties, 2 

diepten) ten  behoeve van 

bestrijdingsmiddelen 

20 monsters geanalyseerd 1 

NLGW0016 Provincie Noord-

Holland 

Evaluatie gebruik chemische 

bestrijdingsmiddelen 

Onderzoek naar relatie tussen landgebruik en 

bestrijdingsmiddelen in grondwater. 

1 

NLGW0016 Provincie Noord-

Holland 

Probleemanalyse 

bestrijdingsmiddelengebruik 

 1 

NLGW0016 Provincie Noord-

Holland 

extra monitoren 

bestrijdingsmiddelen 

40 analyses op 10 en 25 meter 1 

NLGW0016 Gemeente X inventarisatie projectkosten ophalen, verwerken en interpretatie 1 



 
 
 
 
 
 
 

 105 

GWL Initiatiefnemer Maatregel Toelichting SGPB-
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bestrijdingsmiddelengebruik 

(inzamelen provincie, 

aanlevering door gemeentes 

en LTO) 

gebruiksgegevens door provincie 

NLGW0005 Provincie Utrecht reductie bestrijdingsmiddelen 

Utrechtse Heuvelrug: regionale 

aanpak Heuvelrug 

bestrijdingsmiddelen (BAM) 1 

NLGW0005 Provincie Utrecht Reductie bestrijdingsmiddelen: 

opvragen en evalueren 

ruwwaterkwaliteit Vrumona 

Bunnik 

 1 

NLGW0005 Provincie Utrecht Reductie bestrijdingsmiddelen 

RCN het Grote Bos Doorn: 

opvragen en evalueren 

ruwwaterkwaliteit 

 1 

NLGW0005 Provincie Utrecht reductie bestrijdingsmiddelen 

PS Groenekan: 

Bronnenanalyse 

bestrijdingsmiddelen 

betreft de drinkwaterwinning Groenekan 1 

NLGW0005 Provincie Utrecht reductie bestrijdingsmiddelen: 

opstellen 

emmissiereductieprogramma 

bestrijdingsmiddelen 

(stad, landbouw, spoor, wegen). Volgens praktijk 

Brabant (schoon water) projectkosten 70000/jaar 

per winning 

1 

NLGW0005 Provincie Utrecht reductie bestrijdingsmiddelen 

Utrechtse Heuvelrug: alleen in 

uitzonderingssituaties 

bestrijdingsmiddelen 

voldoen aan de Barometer Zilver in de 100-

jaarszone rond de winningen Beerschoten, 

Bilthoven, Doorn, Driebergen, Leersum en Zeist en 

daarmee de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, De 

Bilt en Zeist. Jaarlijkse kosten per gemeente zijn 

respectievelijk 16.875, 6.750 en 73.500. Totaal 

jaarlijkse kosten ongeveer 97.125 euro per jaar. 

1 

NLGW0005 Provincie Utrecht reductie bestrijdingsmiddelen 

Utrechtse Heuvelrug: 

intensivering jaarlijkse 

grondwatermonitoring 

In totaal voor Utrechtse Heuvelrug betreft het 20 

meetfilters. Kosten zijn € 1.000/monster + € 10.000 

interpretatie gehele Heuvelrug 

1 

NLGW0005 Provincie Utrecht reductie bestrijdingsmiddelen: 

Inventarisatie gebruik 

bestrijdingsmiddelen a.d.h.v. 

registratie 

Inzamelen door provincie, aanlevering door 

gemeentes (stad) en LTO (landbouw) 

1 

NLGW0005 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen PS 

Beerschoten: onderzoek 

werkvoorraad  5 HBB + 13 

WBB 

 1 

NLGW0005 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen PS 

Doorn: onderzoek 

werkvoorraad  3 HBB + 2 WBB 

 1 

NLGW0005 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen PS 

Bilthoven: onderzoek 

werkvoorraad  4 HBB + 3 WBB 

 1 

NLGW0005 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen PS Zeist: 

onderzoek werkvoorraad  27 

HBB + 26 WBB 

 1 

NLGW0005 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen PS 8 locaties in de gemeente Utrecht, 7 buiten de 1 
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Groenekan: onderzoek 

werkvoorraad  7 locaties (+ 8 in 

gemeente Utrecht) 

gemeente Utrecht (provincie bevoegd gezag). 

NLGW0005 Provincie Utrecht reductie bestrijdingsmiddelen: 

evaluatie gebruik chemische 

bestrijdingsmiddelen (1x per 2 

jaar) 

 1 

NLGW0005 Provincie Utrecht reductie bestrijdingsmiddelen: 

2-jaarlijkse handhavingsronde 

gebruik bestrijdingsmiddelen 

samen met AID en waterschappen, kosten nihil 1 

NLGW0005 Gemeente 

Driebergen 

Bestrijding zoutgehalte 

waterwinning: terughoudend 

strooibeleid winning 

Driebergen 

 1 

NLGW0011 Provincie Utrecht anti-verdrogingsmaatregelen 

N2000 Botshol: Onderzoek 

naar het aansluiten van polder 

Nellestein 

Als gevolg van PAS: er komt geen onderzoek, maar 

versnelling van aanpak van het probleem. 

Nellestein wordt niet meer aangekocht en ingericht.   

1 

NLGW0011 Provincie Utrecht anti-verdrogingsmaatregelen 

N2000 Botshol: natuurlijker 

peilbeheer 

Kosten Maatregelen 1e SGBP samen 1 

NLGW0011 Provincie Utrecht anti-verdrogingsmaatregelen 

N2000 Botshol: Uitgraven 

petgaten 

 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht reductie bestrijdingsmiddelen 

De Ruijter Heinz: opvragen en 

evalueren ruwwaterkwaliteit 

 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht reductie bestrijdingsmiddelen 

Bethunepolder: mechanische 

bestrijding wingebied 

Provincie en Waternet zijn kostendrager. 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht reductie bestrijdingsmiddelen 

Bethunepolder: 

bronnenanalyse 

bestrijdingsmiddelen 

betreft de drinkwaterwinningen Woerden-Kamerik, 

Bunnik/Vrumona, Groenekan en Bethunepolder 

(invloed ARK, gebruik omgeving, antifouling) 

1 

NLGW0012 Provincie Utrecht reductie bestrijdingsmiddelen 

PS Bunnik & Vrumona: 

Bronnenanalyse 

bestrijdingsmiddelen 

betreft de drinkwaterwinning Bunnik/Vrumona 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht reductie bestrijdingsmiddelen 

PS Woerden-Kamerik: 

Bronnenanalyse 

bestrijdingsmiddelen 

betreft de drinkwaterwinning Woerden-Kamerik 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen United 

soft drinks: onderzoek 

werkvoorraad  2 locaties 

gemeente Utrecht 

 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen PS 

Bunnik – Vrumona: onderzoek 

werkvoorraad  onderzoek 6 

WBB 

 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen PS 

Woerden – Kamerik: 

 1 
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onderzoek werkvoorraad  20 

HBB + 13 WBB 

NLGW0012 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen PS Lopik: 

onderzoek werkvoorraad  1 

WBB en 1 HBB 

 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen PS 

Bunnik: onderzoek 

werkvoorraad  6 HBB + 10 

WBB 

 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen PS 

Cothen: Onderzoek WBB 

locatie 

 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen PS 

Vianen Panoven: onderzoek 

werkvoorraad 1 HBB + 1 WBB 

Geldt voor toekomstige locatie, op huidige locatie 

10 WBB locaties 

1 

NLGW0012 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen PS Tull 

en ‘t Waal: onderzoek 

werkvoorraad 1 HBB + 1 WBB 

 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen PS 

Nieuwegein: onderzoek 

werkvoorraad  8 HBB + 5 WBB 

 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen PS 

Montfoort: onderzoek 

werkvoorraad  5 HBB + 3 WBB 

 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen PS De 

Meern: Onderzoek 1 WBB 

locatie 

 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen PS 

Leidsche Rijn: onderzoek 

werkvoorraad  25 locaties 

gemeente Utrecht 

 Motivatie: Het opgegeven aantal/stuks klopt niet! 

Het zouden er 25 moeten zijn. Zie ook in de 

beschrijving van de maatregel zelf. 

1 

NLGW0012 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen PS 

Bethunepolder: onderzoek 

werkvoorraad  8 HBB + 22 

WBB 

 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht anti-verdrogingsmaatregelen 

N2000 Overlangbroek: 

aanpassen interne en externe 

waterhuishouding 

Het gaat om het N2000 gebied Kolland& 

Overlangbroek. Inclusief +/- 3 ton compenserende 

maatregelen landbouw en bebouwing, 

afkoop/vergoeden natschade en/of groen-blauwe 

diensten 

1 

NLGW0012 Provincie Utrecht reductie bestrijdingsmiddelen 

United soft drinks Utrecht: 

Opvragen en evalueren 

ruwwaterkwaliteit 

 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht aanpak puntbronnen PS 

Linschoten: onderzoek 

werkvoorraad  1 WBB en 1 

HBB 

 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht anti-verdrogingsmaatregelen 

N2000 De Meije: onderzoek 

nut-noodzaak vergroten 

bufferzone 

 1 
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NLGW0012 Provincie Utrecht anti-verdrogingsmaatregelen 

N2000 De Meije: uitvoeren 

watergebiedsplan Zegveld 

 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht anti-verdrogingsmaatregelen 

N2000 Kolland: onderzoek 

referentie (vernat t.o.v. situatie 

voor aanleg  

 1 

NLGW0012 Provincie Utrecht anti-verdrogingsmaatregelen 

N2000 Kolland: eventueel 

aanpassen externe 

waterhuishouding 

Het gaat om het N2000 gebied Kolland & 

Overlangbroek 

1 

NLGW0011 Rotterdam Monitoring 

grondwaterverontreiniging 

Rotterdams havengebied 

De monitoring wordt uitgevoerd in het Wbb-

bevoegd gezaggebied Rotterdam. De kosten van 

beheer en onderhoud van de monitoring zijn 

€400.000 per jaar. Monitoring heeft betrekking op 

de pilot Botlek. 

1 

NLGW0012 Provincie Zuid-

Holland 

PS Hardinxveld Giessendam:  

Bronnenanalyse 

bestrijdingsmiddelen 

Winlocatie gesloten. Niet meer van toepassing. 1 

NLGW0012|N

LGW0016 

KAVB 

RD 

Ontwikkelen en toepassen  

Bodembalansen bollenteelt 

Het betreft het voor de bollenteelt op zandgrond 

ontwikkelen en in de praktijk toepassen van een 

rekentool, om bedrijfseconomische en 

milieukundige de effecten van verschillende 

toepassingen van organische stoffen en 

meststoffen naast elkaar in beeld te brengen voor 

de teler. Daartoe wordt specifieke 

bedrijfseconomische en teeltkennis van de 

verschillende bolgewassen en van de verschillende 

organische stoffen en meststoffen voor bollenteelt 

op zand bijeengebracht in de rekentool. Kennis over 

teeltkundige, bedrijfseconomische en milieu-

effecten van de toepassing van verschillende 

organische stoffen en meststoffen met verschillende 

gehalten N- en P in een rekentool om alternatieve 

organische stof en bemestingstoepassingen in 

beeld te brengen kunnen de emissies van N en P 

naar de bodem en het grondwater verminderen. De 

bemesting en organische stoftoediening in de 

vruchtwisseling kunnen nl. veel beter worden benut 

en de organische stof- en N- en P-kringlopen 

kunnen zo worden geoptimaliseerd, binnen de 

wettelijke gebruiksbeperkingen.  

1 

NLGW0016 Provincie Zuid-

Holland 

Bronnenonderzoek pilotgebied 

Bollenstreek 

Onderzoek afgerond  1 

NLGW0016 Provincie Zuid-

Holland 

monitoren en interpretatie (20 

locaties, 2 diepten) 

NH en ZH beheren gezamenlijk het 

grondwaterlichaam Duin-Rijn West. Het 

grondwaterlichaam omvat 20 algemene 

monitoringpunten (en ca. 10 specifieke, gericht op 

monitoring bollenteelt). Monitoring gebeurt door NH 

en ZH afzonderlijk. ZH monitort in dit kader 10 

algemene punten en 7 specifiek voor de bollenteelt.   

1 

NLGW0016 Provincie Zuid- inventarisatie landbouw + gemeente  projectkosten verzamelen 1 
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Holland bestrijdingsmiddelengebruik registratiegegevens per regio (is niet standaard 

voor landbouw)  LTO, Gemeente zijn 

kostendragers10000x6 euro 

NLGW0016 Provincie Zuid-

Holland 

handhaving (1 a 2 x per jaar 

met AID en waterschappen, 

kosten nihil) 

 1 

     

NLGW0005 Provincie 

Gelderland  

Lijst winningen menselijke 

consumptie 

Actualiseren van de lijst met winningen voor 

menselijke consumptie. Mogelijk staan hier nog 

bedrijven op die niet meer onttrekken voor 

menselijke consumptie. 

2 

NLGW0005 Provincie 

Gelderland  

Databank 

monitoringsgegevens 

Onderzoek naar de mogelijkheid voor het opzetten 

van een databank met monitoringsgegevens van de 

waterkwaliteit van bedrijven die grondwater 

onttrekken voor menselijke consumptie. 

2 

NLGW0005 Provincie 

Gelderland  

Stappenplan onderzoek 

grondwaterkwaliteit 

Het opstellen van een stappenplan voor nader 

onderzoek naar de grondwaterkwaliteit (o.a. 

medicijnresten). 

2 

NLGW0005 Provincie 

Gelderland  

Signaleringslijst Onderzoeken en beoordelen van de daadwerkelijke 

risico’s voor kwetsbare objecten van verdachte 

bodemverontreinigingslocaties op de 

signaleringslijst. 

2 

NLGW0005 Provincie 

Gelderland  

Spoedlocaties Volgen van saneringen van spoedlocaties met 

verspreidingsrisico’s (onder regie bevoegd gezag 

WBB). 

2 

NLGW0012 Provincie 

Gelderland  

Lijst winningen menselijke 

consumptie 

Actualiseren van de lijst met winningen voor 

menselijke consumptie. Mogelijk staan hier nog 

bedrijven op die niet meer onttrekken voor 

menselijke consumptie. 

2 

NLGW0012 Provincie 

Gelderland  

Feitendossiers Bezien of het opstellen van feitendossiers een 

goede vorm van bescherming is van 

grondwaterwinningen voor menselijke consumptie 

(bedrijven en eigen winningen) en zo ja deze 

opstellen. 

2 

NLGW0012 Provincie 

Gelderland  

Databank 

monitoringsgegevens 

Onderzoek naar de mogelijkheid voor het opzetten 

van een databank met monitoringsgegevens van de 

waterkwaliteit van bedrijven die grondwater 

onttrekken voor menselijke consumptie. 

2 

NLGW0012 Provincie 

Gelderland  

Stappenplan onderzoek 

grondwaterkwaliteit 

Het opstellen van een stappenplan voor nader 

onderzoek naar de grondwaterkwaliteit (o.a. 

medicijnresten). 

2 

NLGW0012 Provincie 

Gelderland  

Signaleringslijst Onderzoeken en beoordelen van de daadwerkelijke 

risico’s voor kwetsbare objecten van verdachte 

bodemverontreinigingslocaties op de 

signaleringslijst. 

2 

NLGW0012 Provincie 

Gelderland  

Spoedlocaties Volgen van saneringen van spoedlocaties met 

verspreidingsrisico’s (onder regie bevoegd gezag 

WBB). 

2 

NLGW0005 Provincie Noord-

Holland 

Drinkwaterwinningen ‘t Gooi; 

aanpak puntbronnen: 

Masterplan 

Grondwatersaneringen ‘t Gooi 

In het kader van het Gebiedsgericht 

grondwaterbeheer ‘t Gooi zijn de verontreinigingen 

geïnventariseerd. Er is een werkgroep aan de slag 

met de uitwerking van de aanpak van de 

2 
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verontreinigingen. 

NLGW0005 Rijk X Winning Camping Zonnehoek: 

opvragen en evalueren 

kwaliteitsproblemen ruwwater 

 Motivatie: De gegevens worden in 2013 

opgevraagd en geëvalueerd. 

2 

NLGW0005 Provincie Noord-

Holland 

Probleemanalyse 

bestrijdingsmiddelengebruik en 

stimulering duurzaam gebruik 

 2 

NLGW0005 Gemeente X inventarisatie 

bestrijdingsmiddelengebruik 

(inzamelen provincie, 

aanlevering door gemeentes 

en LTO) 

 2 

NLGW0005 Provincie Noord-

Holland 

Winningen ‘t Gooi: aanpak 

punt- en diffuse bronnen en 

verdroging: Lange-termijn visie 

drinkwaterwinningen 

De LTV drinkwaterwinningen t Gooi zet in op een 

optimale winningssituatie in ‘t Gooi ten aanzien van 

grondwaterkwantiteit en –kwaliteit. Met 

modelberekeningen worden de effecten bepaald 

van het aanpassen van winningshoeveelheden en –

locaties en de invloed 

2 

NLGW0005|N

LGW0012 

Provincie Noord-

Holland 

NH Aanpak spoedlocaties 

bodemverontreiniging 

(verspreidingsspoed) 

Saneren c.q. beheersen van alle ernstig 

verontreinigde bodemlocaties (z.g. Spoedlocaties 

met verspreidingsrisico) cf. landelijke afspraken 

aanpak (potentiële) spoedlocaties Wbb 

2 

NLGW0005|N

LGW0012|NL

GW0016 

Provincie 

Gelderland  

Vergunningverlening 

grondwateronttrekking 

Voorkómen van uitputting en verzilting van 

grondwater door overmatige onttrekking. 

2 

NLGW0016 Zuid- en Noord-

Holland 

Evaluatie gebruik chemische 

bestrijdingsmiddelen 

projectkosten ophalen, verwerken en interpretatie 

gebruiksgegevens door provincie 

2 

NLGW0016 Provincie Noord-

Holland 

Probleemanalyse 

bestrijdingsmiddelengebruik en 

stimulering duurzaam gebruik 

 2 

NLGW0016 Provincie Noord-

Holland 

extra monitoren (20 locaties, 2 

diepten) ten  behoeve van 

bestrijdingsmiddelen 

analysekosten ca. ? 500,- per monster, verwerking 

en interpretatie? 25.000/jaar60000 x 6 

2 

NLGW0016 Gemeente X inventarisatie 

bestrijdingsmiddelengebruik 

(inzamelen provincie, 

aanlevering door gemeentes 

en LTO) 

projectkosten ophalen, verwerken en interpretatie 

gebruiksgegevens door provincie 

2 

NLGW0016 Provincie Noord-

Holland & 

Provincie Zuid-

Holland 

NH Probleemanalyse en 

aanvullende monitoring fosfaat 

Probleemanalyse en aanvullende monitoring fosfaat 

in verband met het opstellen van een operationeel 

monitoringsmeetnet. Deze maatregel bestaat uit 

een deskstudie naar de herkomst van het probleem 

(o.b.v. onder andere monitoringsgegevens), 

gevolgd door een eventuele operationele 

monitoring.  

2 

 Provincie Noord-

Holland 

extra monitoren (10 locaties, 2 

diepten) ten  behoeve van 

bestrijdingsmiddelen 

47500x6 2 

NLGW0005 Provincie Utrecht  Actualiseren lijst winningen 

voor menselijke consumptie en 

industriële winningen 

Beoordelen bestaande grondwaterwinningen of het 

een winning voor menselijke consumptie betreft. 

Toevoegen van deze en nieuwe winningen aan de 

lijst met winningen voor menselijke 

2 
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consumptie(t.b.v. kwaliteitselement/test Drinkwater) 

NLGW0005 Provincie Utrecht Aanpak Spoedlocaties 

bodemverontreiniging 

(verspreidingsrisico) 

Saneren c.q. beheersen van alle ernstig 

verontreinigde bodemlocaties met 

verspreidingsrisico (Midterm Review, juli 2013) cf. 

landelijke afspraken aanpak (potentiële) 

spoedlocaties Wbb, ten behoeve van 

kwaliteitsverbetering en/of de bescherming van de 

grondwaterkwaliteit bij de winningen. 

2 

NLGW0005 Provincie Utrecht  Onderzoek werkvoorraad 

Signaleringslijst 

Onderzoeken en beoordelen van de daadwerkelijke 

risico’s van verdachte 

bodemverontreinigingslocaties voor kwetsbare 

objecten (winningen menselijke consumptie, 

N2000-gebieden, oppervlaktewater, ten behoeve 

van kwaliteitsverbetering en/of de bescherming van 

de grondwaterkwaliteit bij de winningen. 

2 

NLGW0011 Provincie Utrecht Aanpak Spoedlocaties 

bodemverontreiniging 

(verspreidingsrisico) 

Saneren c.q. beheersen van alle ernstig 

verontreinigde bodemlocaties met 

verspreidingsrisico (Midterm Review 2013) cf. 

landelijke afspraken aanpak (potentiële) 

spoedlocaties Wbb, ten behoeve van 

kwaliteitsverbetering en/of de bescherming van de 

grondwaterkwaliteit bij de winningen. 

2 

NLGW0011 Provincie Utrecht Onderzoek werkvoorraad 

Signaleringslijst 

Onderzoeken en beoordelen van de daadwerkelijke 

risico’s van verdachte 

bodemverontreinigingslocaties voor kwetsbare 

objecten (winningen menselijke consumptie, 

N2000-gebieden, oppervlaktewater) 

2 

NLGW0012 Provincie Utrecht Actualiseren lijst winningen 

voor menselijke consumptie  

Beoordelen bestaande winningen of het een 

winning voor menselijke consumptie betreft. Deze 

winningen en nieuwe winningen toevoegen aan de 

lijst met winningen voor menselijke 

consumptie(t.b.v. kwaliteitselement/test Drinkwater) 

2 

NLGW0012 Provincie Utrecht Aanpak Spoedlocaties 

bodemverontreiniging 

(verspreidingsrisico)   

Saneren c.q. beheersen van alle ernstig 

verontreinigde bodemlocaties met 

verspreidingsrisico (Midterm Review, juli 2013) cf. 

landelijke afspraken aanpak (potentiële) 

spoedlocaties Wbb, ten behoeve van 

kwaliteitsverbetering en/of de bescherming van de 

grondwaterkwaliteit bij de winningen. 

2 

NLGW0012 Provincie Utrecht Onderzoek werkvoorraad 

Signaleringslijst 

Onderzoeken en beoordelen van de daadwerkelijke 

risico’s van verdachte 

bodemverontreinigingslocaties voor kwetsbare 

objecten (winningen menselijke consumptie, 

N2000-gebieden, oppervlaktewater, ten behoeve 

van kwaliteitsverbetering en/of de bescherming van 

de grondwaterkwaliteit bij de winningen. 

2 

NLGW0011 Rotterdam Gebiedsgericht 

Grondwaterbeheer 

Rotterdamse Haven 

In het SGBP Rijndelta 2009-2015 is aangegeven 

dat onderzocht zou worden op welke wijze 

gebiedsgericht grondwaterbeheer in de 

Rotterdamse Haven gestalte kon krijgen. In 2011 

heeft Rotterdam besloten de eerste fase tot een 

gebiedsgerichte aanpak te starten. Gestart is met 

2 
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een pilot in het Botlekgebied om beheer en 

sanering van de verontreinigingen vorm te geven en 

te komen tot een gemeenschappelijke aanpak. Op 

basis van een in 2014 opgesteld begrenzingen- en 

grenswaardenplan wordt de gebiedsgerichte 

aanpak verder ingevuld. Dit moet in 2016 leiden tot 

een Plan van Aanpak. Op basis en afhankelijk van 

de ervaringen zal vanaf 2017 het gebiedsgericht 

beheer worden opgeschaald naar andere 

deelgebieden in havengebied. In 2018 zal, 

afhankelijk van de situatie, een Plan van Aanpak 

zijn opgesteld voor die gebieden in de periode 2018 

t/m 2021. Uiterlijk 2021 zal er één beheerplan zijn 

voor de gebieden waarvoor een beheerplan is 

ontwikkeld. Het doel van de gebiedsgerichte 

aanpak is het realiseren van een kosteneffectief, 

gecontroleerd beheer van de 

grondwaterverontreiniging binnen vastgestelde 

gebiedsgrenzen. Gecontroleerd beheer vindt plaats 

op basis van bronmaatregelen, monitoring en 

beheersmaatregelen. Monitoring van de 

verontreiniging vindt plaats nabij en op de rand van 

het beheergebied en de plaatsen waar het 

grondwatermodel een overschrijding van het 

beheergebied voorspelt (compliance monitoring) en 

onder terreinen van deelnemende bedrijven (trend- 

en procesmonitoring). Op basis van de uitkomsten 

wordt het grondwatermodel doorontwikkeld en 

effecten en maatregelen beter afgestemd. De te 

verwachten kosten zijn exclusief de investeringen 

van de bedrijven voor het treffen van 

bronmaatregelen en trend- en procesmonitoring en 

exclusief de maatregelen vanuit de rijksmiddelen 

voor beheer van verontreinigingen waarvoor 

juridisch niemand aanspreekbaar is maar die wel 

kunnen worden opgenomen in het gebiedsgerichte 

grondwaterbeheer. 

NLGW0011 Provincie Zuid-

Holland  

vervolgaanpak spoedlocaties 

Wbb waterwingebieden 

Saneren c.q. beheersen van alle ernstig 

verontreinigde bodemlocaties (z.g. spoedlocaties 

met verspreidingsrisico) cf. landelijke afspraken 

(potentiële) spoedlocaties Wbb. op basis van de 

onderzoeken (56 provincie, 65 overige bevoegde 

gezagen, totaal 121 in GWL Deklaag Rijn-West) in 

planperiode 1 

2 

NLGW0011 Provincie Zuid-

Holland  

signaleringsonderzoek 

kwetsbare objecten binnen 100 

m. KRW-beschermd gebied 

Voor deze onderzoeksmaatregel is aangesloten op 

een landelijk uitgevoerde studie naar locaties met 

(mogelijke) grondwaterverontreiniging op een korte 

afstand van een kwetsbaar gebied, waarbij deze 

verontreiniging mogelijk een nadelige invloed kan 

hebben op de KRW-doelstellingen van deze 

beschermde gebieden. Vanwege dit belang wordt in 

de 2e SGBP-periode een onderzoeksmaatregel 
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opgevoerd, om te onderzoeken of er feitelijk sprake 

is van een negatieve invloed op de KRW-

doelstelling welke leiden tot noodzakelijke 

sanerings/beheersmaatregelen. Aantallen worden 

per GW-lichaam gegeven hierbij uitgesplitst per 

afzonderlijke soort kwetsbaar object: industriële 

waterwinning voor consumptie: 18; zwemwater: 5; 

Overige natuur EHS: 15. Totaal 38Generiek eerste 

historisch onderzoek kost €1500 per locatie dus bij 

33 veronderstelde locaties tot. € 49.500,-Uitgegaan 

wordt van 50% doorloop naar noodzakelijk 2e 

onderzoek á € 5000,- per locatie dus tot. € 80.000,- 

Tot. € 129.500,- 

NLGW0011|N

LGW0012|NL

GW0016 

Provincie 

Gelderland  

In beeld brengen relatie 

grondwater/oppervlaktewater 

voor fosfaat in Bollenstreek ZH 

Bij de beoordeling van de chemische toestand van 

het grondwaterlichaam Duin-Rijn West voor 2012 

bleek dat in meer dan 20% van de 

monitoringpunten de drempelwaarde voor fosfaat is 

overschreden. Nadere inventarisatie daarvan gaf 

aan dat dit voornamelijk wordt veroorzaakt door 

overschrijding van de normen op bedrijven met 

bloembollenteelt. De meeste monitoringpunten op 

dergelijke bedrijven liggen in de Bollenstreek in 

Zuid-Holland. In de beoordelingsprocedure dient bij 

overschrijding van de normen met meer dan 20% 

van de monitoringpunten het mogelijke effect 

daarvan op de gehalten nabijgelegen 

oppervlaktewaterlichamen te worden nagegaan. In 

het oppervlaktewaterlichaam Trekvaart in de 

Bollenstreek komen fosfaatgehalten van meer dan 

4,0 mg/l voor. Het is echter onduidelijk of er, en zo 

ja hoe groot, een relatie is tussen deze hoge 

gehalten in dit oppervlaktewaterlichaam en het 

grondwater in dit deel van het grondwaterlichaam 

Duin in Rijn West. Om dat wel helder in beeld te 

krijgen wordt een hydrologisch model opgesteld 

door de provincie en het Hoogheemraadschap van 

Rijnland om deze relatie zo helder mogelijk 

kwantitatief in beeld te krijgen. Dat is nuttig omdat 

daarmee het effect van te nemen maatregelen om 

de concentratie van fosfaat in  grond- en 

oppervlaktewater te verminderen in beeld kan 

worden gebracht en zo mogelijk maatregelen tegen 

elkaar kunnen worden afgewogen. Op kleine schaal 

is dit voor de Klinkenbergerplas in 2013 reeds in 

beeld gebracht. Daar kwamen toen meetbare 

maatregelen voor vermindering van de toevoer van 

fosfaat naar het oppervlaktewater uit naar voren.     

2 

NLGW0011|N

LGW0016 

KAVB Vervolg Teelt uit de grond Er is in de 1e SGBP-periode landelijk onderzoek 

gedaan naar bollenteelten los van de grond, om 

emissies naar het oppervlaktewater en 

bodem/grondwater te verminderen c.q. te 

voorkomen. Daaruit bleek dat voor de lelie en delen 

2 
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van de teeltcyclus van de hyacint er teeltkundig 

voldoende perspectieven waren om die nader in 

beeld te brengen. In dit project zal op semi-

praktijkschaal onderzoek worden gedaan naar de 

bijdrage aan vermindering van de emissie naar 

oppervlakte- en grondwater door teelt los van de 

grond van lelie en een deel van de teeltcyclus van 

hyacint.     

NLGW0011|N

LGW0016 

KAVB Schoon Erf, Schoon 

Grondwater 

Het project Schoon Erf, uitgevoerd in de 1e SGBP-

periode heeft geresulteerd in een 

voorlichtingsbrochure voor bollentelers. Uit 

monitoring van grondwater op bloembollenbedrijven 

in de Bollenstreek van ZH zijn op enkele locaties 

meerdere bestrijdingsmiddelen boven de norm 

aangetroffen in het grondwater. Deze kunnen 

veroorzaakt worden door specifieke handelingen op 

specifieke bollenbedrijven, met name 

bollenspoelbedrijven. Dit project richt zich op het 

samen met dergelijke bedrijven en 

bollentoeleverende bedrijven in beeld brengen van 

de exacte emissieroutes van bestrijdingsmiddelen 

naar de bodem en het grondwater onder deze 

bedrijven. Het 1e jaar zal besteed worden aan het 

onderzoeken van de emissieroutes, het 2e jaar aan 

het toepassen van manieren om deze te 

verminderen/te voorkomen. In het 3e jaar zullen de 

resultaten worden samengevat in een brochure 

voor specifiek dit type bedrijven. Het project is 

gedeeltelijk te beschouwen als een aanvulling op 

het project Schoon Erf. Schone Sloot.             

2 

NLGW0011|N

LGW0016 

KAVB  Praktijkgroep goede 

organische stof- en 

fosfaatbalans bloembollenteelt 

op zand 

Wettelijk zijn er steeds strengere gebruiksnormen 

voor bemesting met fosfaat van kracht. In de 

bloembollenteelt op zandgrond is het gebruik om in 

de hyacintenteelt stalmest als organische 

stofleverancier te benutten. Dat bevat echter relatief 

zoveel fosfaat, dat het een probleem voor een 

goede fosfaatbalans in de bollenteelt op zandgrond 

met hyacinten vormt. In de 1e SGBP-periode zijn er 

fosfaatarme alternatieve organische stoffen 

onderzocht naar hun toepasbaarheid in de 

bollenteelt op zandgrond. Dit project is bedoeld om 

op praktijkbedrijven een goede balans te vinden 

tussen de toepassing van organische stof en 

bemesting van fosfaat. Er zal tevens gekeken 

worden naar de mogelijke effecten op de kwantiteit 

en kwaliteit van de geoogste bollen. Aangezien de 

effecten van de toepassing van organische stoffen 

pas na enkele jaren goed in beeld te brengen zijn, 

heeft dit project een looptijd van 3 jaar. De nadruk 

ligt sterk op een goede communicatie met de 

doelgroep van bloembollentelers op zandgrond. De 

projectduur loopt van 2015 tot en met 2018, waarna 
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de resultaten ervan opgeschaald kunnen worden.  

NLGW0011|N

LGW0016 

Hoogheemraadsc

happen Rijnland 

en 

Noorderkwartier 

Praktijktoepassing 

fosfaatbinding rond drainbuizen 

In de 1e SGBP-periode is onderzoek gedaan door 

de Hoogheemraadschappen van Rijnland en 

Noordhollands Noorderkwartier, de KAVB, de 

provincie Noord-Holland de WUR en PPO 

Bloembollen naar het effect van binding van fosfaat 

uit oude bollengronden door ijzerzand rond drains. 

Deze effecten leveren uitkomsten van beperking 

van de emissie naar de drains op tot 90%. Dit 

project richt zich op het in beeld brengen van de 

bedrijfseconomische, teeltkundige en milieukundige 

perspectieven van grootschalige® toepassing van 

deze techniek bij het aanbrengen van nieuwe 

drainage op bloembollenpercelen op zandgrond. Bij 

gebleken voldoende toepassingsperspectieven zal 

er een traject naar bredere uitrol van deze techniek 

in de sector worden ontwikkeld en zal daar een 

concrete start mee worden gemaakt.   

2 

NLGW0011|N

LGW0016 

KAVB Alternatieven grondontsmetting Door toenemende wettelijke restricties op de 

toepassing van grondontsmettingsmiddelen in de 

bloembollenteelt dreigen er problemen met de 

bestrijding van quarantaine-organismen in de 

bollenteelt, zoals het stengelaaltje en knolcyperus 

te ontstaan. Daarvoor is onderzoek naar 

alternatieve bestrijdingsmethoden nodig. Dat kan 

nieuw onderzoek betekenen, combinatie van 

bestaande bestrijdingsmethoden of een mix van 

beide. Met name onderzoek voor het stengelaaltje 

zijn kostbaar, tijdrovend en complex. Daarbij zijn, 

vanwege de quarantaine, ook speciale 

voorzorgsmaatregelen nodig, die ook weer kostbaar 

zijn.     

2 

NLGW0011|N

LGW0016 

KAVB  Innovatieve waterkering voor 

inundatie bloembollengronden 

op zand 

Inundatie is een niet-chemische manier om het 

stengelaaltje te bestrijden. Deze kan op 

vlakliggende zandgronden goed worden toegepast. 

De grond onder de dijk van grond, die een breedte 

tot 7 m kan omvatten wordt op die manier echter 

niet ontsmet. Daarvoor is alsnog chemische 

ontsmetting nodig. Om dit zoveel mogelijk te 

beperken worden in dit project enkele alternatieven 

voor dijkaanleg die minder ruimte in beslag nemen 

onderzocht, zoals tijdelijke damwanden. Dit 

onderzoek richt zich op concrete toepassing 

daarvan op praktijkbedrijven, waarbij tijdens en na 

de uitvoering testen van de concentraties aan 

stengelaaltjes nodig zijn. Deze zijn echter kostbaar. 

Vandaar de relatief hoge kosten voor dit project.      

2 

NLGW0012 Provincie Zuid-

Holland  

Vervolgaanpak spoedlocaties 

Wbb waterwingebieden 

Op basis van de onderzoeken (56 provincie, 8 

overige bevoegde gezagen, totaal 64 in GWL 

Deklaag Rijn-West) in planperiode I. Saneren c.q. 

beheersen van alle ernstig verontreinigde 

bodemlocaties (z.g. spoedlocaties met 

2 
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verspreidingsrisico) cf. landelijke afspraken 

(potentiële) spoedlocaties Wbb.      

NLGW0012 Provincie Zuid-

Holland 

signaleringsonderzoek 

kwetsbare objecten binnen 100 

m. KRW-beschermd gebied 

Voor deze onderzoeksmaatregel is aangesloten op 

een landelijk uitgevoerde studie naar locaties met 

(mogelijke) grondwaterverontreiniging op een korte 

afstand van een kwetsbaar gebied, waarbij deze 

verontreiniging mogelijk een nadelige invloed kan 

hebben op de KRW-doelstellingen van deze 

beschermde gebieden (Signaleringslijst).Vanwege 

dit belang wordt in de 2e SGBP-periode een 

onderzoeksmaatregel opgevoerd, om te 

onderzoeken of er feitelijk sprake is van een 

negatieve invloed op de KRW-doelstelling welke 

leiden tot noodzakelijke 

sanerings/beheersmaatregelen. Aantallen worden 

per GW-lichaam gegeven uitgesplitst per 

afzonderlijke soort kwetsbaar object: Industriële 

waterwinning voor consumptie: 89; zwemwater: 2; 

N2000: 9; Overige natuur EHS: 67. Totaal 

167Generiek eerste historisch onderzoek kost 

€1500 per locatie bij 167 dus tot. € 250.500,-

Uitgegaan wordt van 50% doorloop naar 

noodzakelijk 2e onderzoek á € 5000,- per locatie 

dus tot. € 417.500,- Tot. € 668.000,- 

2 

NLGW0012 Provincie Zuid-

Holland 

PS Hardinxveld-Giessendam: 

aanpak Puntbronnen: 

onderzoek  1 Wbb locatie 

Kan vervallen: is “collectieve maatregel” voor 

opgenomen voor alle Wbb-locaties die voor 

sanering in aanmerking komen. (In afwachting van 

duidelijkheid die moet komen uit landelijke lijst 

bodemconvenant van I&M).  

2 

NLGW0012 Provincie Zuid-

Holland 

PS Zwijndrecht: aanpak 

puntbronnen: onderzoek 1 Hbb 

locatie 

Noodzaak onderzoek vervalt. Motivatie: Winning 

Zwijndrecht in 2010 gesloten 

2 

NLGW0016 Provincie Zuid-

Holland  

Monitoring operationeel 

meetnet fosfaat (m.n. 

bloembollen)   

Op basis van geconstateerde overschrijding van de 

(nieuwe) drempelwaarden voor fosfaat bij de 

beoordeling van de toestand in het 

grondwaterlichaam is gekeken naar de mogelijke 

bron daarvoor. De overschrijding blijkt met name – 

maar niet alleen – voor te komen in filters op en 

rond bedrijven met bloembollenteelt. Daarvoor is 

een specifiek operationeel KRW-meetnet fosfaat 

ingericht op en rond bollenbedrijven en andere 

filters, waar de drempelwaarde voor fosfaat is 

overschreden. Daarin wordt jaarlijks in deze SGBP-

periode het fosfaatgehalte gemonitord, wordt 

gekeken naar mogelijke fosfaatbronnen in de 

omgeving en worden twee rapportages door de 

provincies Noord- en Zuid-Holland gezamenlijk 

uitgebracht en bekostigd. De 1e in 2017 over de 

meetjaren 2014,’15 en ‘16 als 1e tussenbalans om 

te kijken of de concentraties – trendmatig – 

toenemen, gelijk blijven of dalen en de 2e in 2020 

over de meetjaren ‘17, 18 en 19. Dit om te kunnen 
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beoordelen of er sprake is van een blijvende 

overschrijding van de normen en op de vraag of dit 

operationele meetnet in de 3e SGBP-periode moet 

worden voortgezet of kan worden beëindigd.    

NLGW0016 Provincie Zuid-

Holland  

vervolgaanpak spoedlocaties 

Wbb waterwingebieden 

 Saneren c.q. beheersen van alle ernstig 

verontreinigde bodemlocaties (z.g. spoedlocaties 

met verspreidingsrisico) cf. landelijke afspraken 

(potentiële) spoedlocaties Wbb. op basis van de 

onderzoeken (17 provincie, 49 overige bevoegde 

gezagen), totaal 66 in GWL Duin Rijn-West) in 

planperiode I 

2 

NLGW0016 Provincie Zuid-

Holland  

signaleringsonderzoek 

kwetsbare objecten binnen 100 

m. KRW-beschermd gebied. 

Voor deze onderzoeksmaatregel is aangesloten op 

een landelijk uitgevoerde studie naar locaties met 

(mogelijke) grondwaterverontreiniging op een korte 

afstand van een kwetsbaar gebied, waarbij deze 

verontreiniging mogelijk een nadelige invloed kan 

hebben op de KRW-doelstellingen van deze 

beschermde gebieden. Vanwege dit belang wordt in 

de 2e SGBP-periode een onderzoeksmaatregel 

opgevoerd, om te onderzoeken of er feitelijk sprake 

is van een negatieve invloed op de KRW-

doelstelling welke leiden tot noodzakelijke 

sanerings/beheersmaatregelen. Aantallen worden 

per GW-lichaam gegeven. Uitgesplitst naar soort 

kwetsbaar object: Industriële waterwinning voor 

menselijke consumptie: 19; zwemwater: 3; N2000: 

8; overige natuur EHS: 9. Generiek eerste 

historisch onderzoek kost €1500 per locatie dus, bij 

veronderstelde 39 locaties tot. € 58.500,-Uitgegaan 

wordt van 50% doorloop naar noodzakelijk 2e 

onderzoek á € 5000,- per locatie dus tot. € 

100.000,- Tot. € 158.500,- 

2 
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Bijlage 8 Prognose Toestand 2027 gw-afhankelijke 
terrestrische natuur RW en status N2000 

Uitgangspunt	prognose:		
Voor	het	‘inkleuren’	van	de	toestand	2027	in	het	WKP	is	het	uitgangspunt	de	ambitie	van	Nederland	en	het	
RBO	Rijn-West	om	de	KRW	doelen	in	2027	te	hebben	bereikt,	in	lijn	met	de	ambitie,	uitgangspunten	en	
randvoorwaarden	(tav	uitvoering	van	maatregelen	en	effectiviteit	van	generiek-	en	regionaal	beleid),	
samengevat	in	de	Adviesnota	Schoon	Water	Rijn-West,	juli	2014	(RBO	3	maart	2015)		
	
Specifiek	voor	Natura2000	gebieden	kan	de	toestand	deels	rood	zijn,	omdat	Natura2000	niet	synchroon	
loopt	met	de	KRW.	De	instandhoudingsdoelstellingen	zullen	veelal	wel	gerealiseerd	zijn,	maar	de	
ontwikkelopgaven	nog	niet	in	zijn	geheel.	Afhankelijk	van	de	hydrologische	maatregelen	die	in	de	derde	
N2000	planperiode	zijn	voorzien	wordt	het	gebied	groen	of	rood.		
In	Rijn	West	hebben	we		in	WKP	alle	N2000	gebieden	voor	2027	op	groen	staan,	in	lijn	met	wat	in	1e	
alinea	staat.	Verder	zijn	we	er	steeds	vanuit	gegaan	dat	het	voor	ons	gaat	om	hydrologisch	in	goede	
toestand,	niet	het	halen	van		de	Natuurdoelstellingen	zelf;	de	ecologie/natuur	reageert	nl	veel	trager.	

 

	 	 Prognose	Toestand	2027	 	 N2000	Status	
N2000	gebied	 Gw-

afh	
Hydrologische	
maatregelen	
tbv	instand-
houdings-
doelen	gereed	
in	2027?*	

Hydrologische	
maatregelen	
tbv	ontwik-
kel-opgave	
gereed	in	
2027?	

Opmerkingen	 Aanwijzing		
Definitief?	
(Datum)	

Beheerplan	
vastgesteld?	
(Datum)	

Deklaag	Rijn	West	
Kolland	&	
Overlangbroek	

ja	 goed	 goed	 Uitbreidingdoel-
stelling	voor	
alluviaal	bos	

4	juli	2015;	
(Aanwijzings
-besluit	ter	
inzage	15/7	-		
25/8	’15)	

Nee	(2016)	

Oostelijke	
Vechtplassen/	
Noorderpark				
(voor	Utrecht	
Bethunepolder)	

ja	 goed	 goed	 Bethunepolder	
geen	ontwikkel-
opgave.	Rest	
OVP,	inclusief	
het	Noorder-
park	(Utrechtse	
deel)	wel	ont-
wikkelopgave.	
Nog	onderzoek	
gaande.	We	
weten	nog	niet	
of	extra	maatre-
gelen	nodig	zijn.	
(Afgestemd	met	
NH)	

4	juni	2013;		
	
Wijzigings-
besluit			
17	april	2015		
	

Nee	(2016)	

Nieuwkoopse	
plassen	en	de	
Haeck	(Utrecht:	
schraallanden	
van	De	Meije)	

ja	 goed	 goed		 Voor	De	Meije	
geen	ontwikkel-
opgave	
(Afgestemd	met	
ZH)	

6	januari	
2014		

23	juni	2015	
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Gelderse	poort	
(67)	

nee	 goed	 Zie	Rijntakken	
(38)	

Zie	Rijntakken	
(38)	

Zie	
Rijntakken	
(38)	

Zie	
Rijntakken	
(38)	

Uiterwaarden	
Nederrijn	(66)	

nee	 goed	 Zie	Rijntakken	
(38)	

Zie	Rijntakken	
(38)	

Zie	
Rijntakken	
(38)	

Zie	
Rijntakken	
(38)	

Uiterwaarden	
Waal	(68)	

nee	 goed	 Zie	Rijntakken	
(38)	

Zie	Rijntakken	
(38)	

Zie	
Rijntakken	
(38)	

Zie	
Rijntakken	
(38)	

Uiterwaarden	
Lek	

nee	 goed	 goed?	 Ontwerp-
beheerplan	
moet	nog	
worden	
opgesteld	

ja	 nee	

Rijntakken	(38)	
(samenvoegen	
van	Gelderse	
Poort,	
Uiterwaarden	
Nederrijn	en	
Uiterwaarden	
IJssel	en	Uiter-
waarden	Waal)	

nee	 goed	 goed	 	 29	april	2014	 Nee	(2016)		

Loevenstein	
(71)	

nee	 goed	 goed	 	 23	mei	2013	 Nee		
(Dec.	2015)	

Polder	Zeevang	 ja	 goed	 goed	 	 17-2-2010	 9-6-2013	
Polder	Stein	en	
Broekvelden	

ja	 goed	 goed?	 	 ja	 17	april	
2012	

Zouweboezem	 ja	 goed	 goed?	 	 ja	 Nee		
(eind	2015?)	

Lingegebied	
Diefdijk	(70)	

ja	 goed	 goed	 De	realisatie-
mogelijkheden	
voor	het	gewen-
ste	Lingepeil	
worden	in	de	
eerste	plan-
periode	
onderzocht.	

23	mei	2013	 Nee	(2016)	

Donkse	Laagten	 ja	 goed	 goed?	 	 ja	 Nee	(eind	
2015?)	

Oudeland	van	
Strijen	

ja	 goed	 goed?	 	 ja	 1	Juni	2010	

Duin	Rijn	West	 	
Duinen	en	
Westduinen	
Goeree	

ja	 	goed	 goed?	 	 ja	 Januari	2015	

Duinen	Texel	 ja	 goed	 goed	 	 26-2-2009	 Nee	
Duinen	Schoorl	 ja	 goed	 goed	 	 26-2-2009	 Nee	
Noordhollands	
Duinreservaat	

ja	 goed	 goed	 	 25-8-2015	 Nee	

Zwanenwater	
en	Pettermer-
duinen	

ja	 goed	 goed	 	 7-5-2013	 Nee	
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Duinen	Den	
Helder-	
Callantsoog	

ja	 goed	 goed	 	 7-5-2013	 Nee	

Kennemerland	 ja	 goed	 goed	 Opsteller	is	
prov.	NH;	
ZH	stelt	deel	
Zuid-Kennemer-
land	vast.	

7-5-2013	 Nee	(2016?)	

Meijendel	 ja	 goed	 goed?	 	 ja	 Nee	(2016?)	
Duinen	Voorne	 ja	 goed	 goed?	 	 ja	 Nee	(2016?)	
Kapitelduinen	
en	Staleduinse	
Bos	

ja	 goed	 goed?	 	 ja	 23	april	
2013	

Zand	Rijn	West	
Bruuk	(69)	 ja	 goed	 goed	 	 25	april	2013	 Nee	(Dec.	

2015)	
St	Jansberg	
(142)		

nee	 goed	 goed	 Prov.	Limburg	is	
voortouwnemer	

23	mei	2013	 Nee	(2016)	

Zout	Rijn	West	
Botshol	 ja	 goed	 goed	 een	

uitbreidings-
doelstelling	
voor	trilveen	

4	sept.	2013	 Nee	(2016)	

Eilandspolder	 ja	 goed	 goed	 	 7-5-2013	 Nee	
Wormer-	en	
Jisperveld/	
Kalverpolder	

ja	 goed	 goed	 	 16-2-2015	 Nee	

Ilperveld,	
Varkensland,	
Oostzanerveld	
&	Twiske	

ja	 goed	 goed	 	 4-6-2013	 Nee	

Polder	
Westzaan	

ja	 goed	 goed	 	 4-6-2013	 Nee	

Abtskolk	en	De	
Putten	

ja	 goed	 goed	 	 17-2-2010	 17-2-2015	

Naardermeer	 ja	 goed	 goed	 	 4-6-2013	 Nee	
Wilck	 ja	 goed	 	 	 nee	 nee	
	 	 	 	 	 	 	

	
	

	*	Maatregelen	tbv	instandhoudingsdoelen	zijn	voornamelijk	in	1e	planperiode	van	de	PAS	
(komende	6	jaar)	voorzien.	

 
 


