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1 Inleiding  
 
Het benoemen van waterkwaliteitsdoelen schept duidelijkheid over de beoogde toestand 
van het water. Op basis hiervan kan de monitoring van de toestand worden 
geconcretiseerd, bepaald worden óf en zo ja welke verbetering nog gewenst is en 
benoemd worden welke maatregelen kunnen zorgen voor deze verbetering. 
In het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water zijn voor een groot aantal chemische 
stoffen doelen vastgelegd voor al het water in Nederland. Biologische doelen en daaraan 
gekoppelde ondersteunende fysisch-chemische parameters (zoals stikstof, fosfaat en 
chloride) zijn op dit moment alleen vastgesteld voor de zogenaamde KRW-
waterlichamen. Voor de rest van het watersysteem, ook wel ‘overig water’ genoemd, 
moeten deze doelen nog worden bepaald. De biologische doelen en bijbehorende fysisch-
chemische doelen worden hierbij aangeduid als ‘ecologische doelen’. 
Provincies zijn het bevoegd gezag voor het vaststellen van de ecologische doelen. 
Waterschappen hebben vanwege hun kennis van het watersysteem een adviserende rol 
voor deze doelen. De Provincie Zuid-Holland heeft tezamen met alle inliggende 
waterschappen en in samenwerking met de Provincie Noord-Holland een overeenkomst 
opgesteld over de werkwijze en planning voor de afleiding van deze doelen. Conform 
deze overeenkomst geeft HHSK in dit rapport: 

 Voorstellen voor de ecologische doelen voor het overig water 
 Een beschrijving van de huidige toestand t.o.v. de ecologische doelen 
 De wijze van monitoren en rapporteren 
 De beoogde strategie om de doelen te realiseren. 

 
Dit rapport is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 

2. Informatie over de relevante kaders 
3. Beschrijving van de functie van de ecologische doelen 
4. Overzicht van de gemaakte methodische keuzes 
5. Beschrijving van de huidige toestand 
6. De mogelijkheden om de huidige toestand te verbeteren 
7. De voorgestelde getalswaarden voor de ecologische doelen 
8. Omschrijving van de realisatiestrategie 
9. Beschrijving van de geplande monitoring en beoogde rapportage 

De volgorde van hoofdstukken 6, 7 en 8 sluit daarbij aan bij de stappen voor het afleiden 
van ecologische doelen.  
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2 Kaders 

2.1 Status 
De ecologische doelen voor KRW-waterlichamen hebben een resultaatverplichting: alle 
overheden tezamen moeten ervoor zorgen dat deze doelen worden gehaald. Daarvoor 
benodigde maatregelen dienen uiterlijk 2027 te zijn genomen. Voor de ecologische 
doelen voor overig water geldt deze resultaatplicht niet. Er geldt alleen een 
inspanningsplicht: partijen spannen zich in, ieder binnen zijn of haar taken en 
mogelijkheden, om de ecologische doelen te realiseren. Er is hierbij geen tijdstermijn 
waarbinnen de inspanning dient te worden geleverd. Deze inspanningsverplichting geldt 
primair voor provincie en waterschap, omdat zij direct betrokken zijn bij de doelafleiding. 
Gemeenten dienen uiteraard rekening te houden met door de provincie vastgestelde 
doelen. Voor derden is van belang dat de KRW formeel zowel geldt voor de KRW-
waterlichamen als het overig water, waardoor daar ook geen achteruitgang is toegestaan 
én geplande verbeteringen niet mogen worden belemmerd. 
De ecologische doelen voor overige wateren worden voor dezelfde periode afgeleid en 
vastgesteld als voor de KRW-waterlichamen. De in dit rapport voorgestelde doelen 
hebben vooralsnog betrekking op de periode 2022-2027. De aanpak voor de periode na 
2027 hangt mede af van een eventuele verlenging van de KRW-periode.  

2.2 Doelafleiding 
In de overeenkomst met de provincie zijn de volgende afspraken gemaakt over de 
ecologische doelafleiding: 
a. Onder overig water wordt verstaan al het oppervlaktewater binnen het beheergebied 

van een waterschap dat niet is aangewezen als KRW-oppervlaktewaterlichaam. 
b. Voor het overig water wordt in ieder geval een vergelijkbaar type ecologisch doel 

afgeleid als voor de KRW-waterlichamen conform de landelijke handreikingen, dat wil 
zeggen een GEP (goed ecologisch potentieel). Het GEP is het einddoel.  Indien 
gewenst kan een waterschap een lager tussendoel benoemen, dat wil zeggen een 
doel dat binnen een beperktere tijdshorizon dan voor het GEP wordt nagestreefd. 
Gedacht kan worden aan de beoogde toestand aan het eind van een planperiode; 

c. Het ecologisch doel hoeft niet voor alle vier de biologische kwaliteitselementen te 
worden benoemd. Ook hoeft niet voor alle ondersteunende fysisch-chemische 
kwaliteitselementen een doel te worden bepaald. 

d. Het waterschap is vrij bij het bepalen van de geografische schaal en eenheid 
waarvoor een ecologisch doel wordt bepaald. Er dient wel zoveel mogelijk rekening te 
worden gehouden met belangrijke beleidsdossiers van de provincie, zoals zwemwater 
en natuurgebieden. 

2.3 Monitoring en rapportage 
In de overeenkomst met de provincie is opgenomen dat het waterschap zorgt voor 
adequate monitoring en passende rapportage over de toestand. Dit betekent dat het 
waterschap beschikt over een meetnet en benoemt met welk meetsysteem en 
meetfrequentie de toestand wordt gemonitord. I.v.m. de vergelijkbaarheid met de KRW-
wateren, wordt de monitoring zoveel mogelijk op een vergelijkbare manier uitgevoerd. 
Voorafgaand en tijdens de planperiode 2022-2027 wordt de actuele ecologische toestand 
beschreven. Dit gebeurt uiteraard voor de geografische eenheden en parameters 
waarvoor doelen zijn benoemd.  

 

2.4 Realisatiestrategie 
In de overeenkomst vraagt de provincie ook om een beschrijving van de 
realisatiestrategie, d.w.z. welke inzet van partijen het waterschap nodig acht om de 
ecologische doelen te kunnen realiseren. Omdat e.e.a. niet statisch is, geldt daarbij de 
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afspraak dat waterschap en provincie de ecologische doelen bij hun beleid en de 
uitwerking van dat beleid in maatregelen en programma’s betrekken en dat ze elkaar 
onderling regelmatig informeren.  
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3 Functie van de doelen 
 
HHSK streeft naar een biologisch gezond watersysteem, waarin planten en dieren zich 
goed kunnen ontwikkelen, dat geschikt is voor de meeste functies en aantrekkelijk is 
voor gebruikers. Via allerlei beleidsprocessen streeft HHSK naar realisatie hiervan. Het 
formuleren van ecologische doelen is een hulpmiddel in het beleidsproces: aan de hand 
van deze doelen kan duidelijk gemaakt worden welke toestand wordt nagestreefd, in 
hoeverre deze toestand al aanwezig is óf wat nodig is om deze toestand te bereiken. In 
het beleidsproces worden deze doelen en de daarvoor noodzakelijke maatregelen 
afgewogen t.o.v. andere maatschappelijke belangen en benodigde inspanningen. Dit 
beleidsproces vindt in de praktijk voortdurend plaats via verschillende sporen, op 
verschillende geografische schaalniveaus en op verschillende tijdsschalen. Wat betreft 
het kiezen van doelen hierbij, heeft HHSK vooral te maken met de volgende niveaus 
(figuur 1): 

 
Figuur 1. Doelen piramide  

 

 Beheergebiedsdoelen: in het waterbeheerprogramma beschrijft HHSK in 
hoofdlijnen welke doelen ze nastreeft. Het gaat dan om een globaal beeld voor het 
gehele beheergebied waarbij de doelen ‘slechts’ met woorden worden 
omschreven. Bijvoorbeeld: biologisch gezond water, geschikt voor 
gebruiksfuncties, etc. Belangrijkste gebruikers zijn bestuur en beleidsadviseurs 
van HHSK, andere overheden en belangen partijen. 

 Gebiedsgerichte doelen: gebiedsgerichte doelen zijn de vertaling van de doelen 
uit het waterbeheerprogramma naar concrete, toetsbare getallen. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de belangrijkste verschillen binnen het beheergebied. Het 
aantal onderscheiden doelen is beperkt (denk aan maximaal 20-30 doelen).  De 
gebiedsgerichte doelen worden gebruikt om de toestand van en ontwikkelingen 
binnen het gehele beheergebied te beschrijven. De belangrijkste gebruikers zijn 
het bestuur en de beleidsadviseurs van HHSK en de Provincie.   

 Watersysteem specifieke doelen: watersysteem specifieke doelen zijn de 
uitwerking van de gebiedsgerichte doelen op het schaalniveau van 
watersysteemeenheden (peilgebieden) of nog kleiner. Dit wordt vaak gedaan bij 
het uitwerken van concrete inrichtings- en beheerplannen. Vaak gaat het ook om 
projecten waarbij tezamen met andere partijen verschillende doelen tegelijk 
worden nagestreefd. Dit leidt dan ook tot het benoemen van integrale, maatwerk 
doelen met een functionele invulling passend bij het type plan, zoals een 
geïllustreerd streefbeeld. Dergelijke doelen kunnen qua aantal oplopen tot enkele 
honderden voor een beheergebied met de omvang van die van HHSK. De 
belangrijkste gebruikers zijn makers van gebiedsplannen (in- en extern) en 
dagelijkse besturen van betrokken partijen. 

 Watergang specifieke doelen: voor het bepalen van lokale maatregelen kan 
het zinvol zijn om watergang specifieke doelen te benoemen. De invulling van 
deze doelen volgt uit watersysteem specifieke doelen en de actuele toestand van 
het watersysteem. Dergelijke doelen worden bijvoorbeeld binnen het 



 

7  

onderhoudsbeleid gebruikt om de juiste maaiwerkzaamheden te benoemen. 
Watergang specifieke doelen kunnen oplopen tot duizenden voor een 
beheergebied met de omvang van die van HHSK. De belangrijkste gebruikers zijn 
beheerders en projectleiders. 

 
Gegeven dit onderscheid in waterkwaliteitsdoelen is de visie van HHSK dat de door de 
provincie gevraagde ecologische doelen overeenkomen met gebiedsgerichte doelen. Het 
betreft namelijk concrete doelen (getallen) aan de hand waarvan inzicht kan worden 
gegeven in de toestand en ontwikkeling in de belangrijkste deelgebieden binnen ons 
beheergebied. Waar zinvol en haalbaar kan het deelgebied daarbij ook de schaal van een 
watersysteem eenheid zijn1. 
Bekeken vanuit de beleidscyclus vormen de gebiedsgerichte doelen de kaders voor het 
formuleren van watersysteem en watergang specifieke doelen. De praktijkervaringen die 
dit oplevert, kunnen bij een volgende planperiode gebruikt worden voor bijstelling van de 
gebiedsgerichte doelen.   

 
1 De KRW-waterlichamen zijn benoemd op de schaal van een watersysteem eenheid. In 
de poldergebieden is er daarbij een sterke relatie tussen de toestand van een KRW-
waterlichaam en het omliggend overig water.  
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4 Methodische keuzes 

4.1 Deelgebieden 
De overige wateren beslaan ca. 5.000 km aan watergangen. Het is aan HHSK vrij om 
deze nader onder te verdelen naar geografische eenheden. Voorgesteld wordt om voor 
de planperiode 2022-2027 uit te gaan van de volgende criteria voor deze eenheden: 

• De geografische eenheden zijn robuust, d.w.z. ze zijn langere tijd geschikt om 
het waterkwaliteitsbeleid op te baseren; 

• De eenheden onderscheiden zich in de belangrijkste maatschappelijke functies 
die bepalend zijn voor de mogelijke en gewenste ecologische kwaliteit; 

• De eenheden sluiten aan bij het schaalniveau waarop door de VV-sturing wordt 
gegeven aan het waterkwaliteitsbeheer. 

Concreet vertaald gaat het dan om de volgende deelgebieden (figuur 2): 
1. Stedelijk gebied met een omvang van ca. 950 km aan watergangen; 
2. Agrarisch gebied, onderverdeeld naar de belangrijkste vormen van gebruik: 

“weide” (3.250 km watergang), “akkerbouw” (220 km watergang)  en 
“glastuinbouw” (170 km watergang); 

3. Natuurgebied met ca. 250 km aan watergangen; 
4. Bijzondere wateren: Eendragtspolder plas-dras, de groene waterparel in de 

Zuidplaspolder en de zwemplas Krimpenerhout2. 
Binnen deze geografische eenheden gelegen KRW-waterlichamen horen uiteraard niet tot 
de overige wateren. 
 

 
 

Figuur 2. Indeling beheergebied naar deelgebieden met een eigen ecologisch doel. Rood 
zijn de KRW-wateren. Overige kleuren zijn niet KRW-wateren. 

 
2 De zwemwateren Kralingse Plas, Zevenhuizerplas en Bleiswijkse zoom vallen onder een 
KRW-waterlichaam. De zwemwateren Kralinger Esch en ’t Zwarte Plasje hebben het 
karakter van een zwembad met oppervlaktewater en zijn daarom voor ecologische 
doelen van geringe waarde. 
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4.2 Parameters 
Het is aan HHSK vrij om de parameters te kiezen waarvoor concrete doelen worden 
benoemd. Voor deze parameters is HHSK dan wel verplicht om de huidige toestand te 
beschrijven en via monitoring te volgen hoe deze zich ontwikkelt. Op dit moment kan de 
huidige toestand alleen in beeld worden gebracht voor het biologische kwaliteitselement 
planten (formeel aangeduid als ‘overige waterflora’). Dit is voor het watertype sloot en 
kanaal, waar het merendeel van de overige wateren onder valt, ook het meest 
indicatieve kwaliteitselement. Alleen voor de Krimpenerhout wordt aanvullend een 
biologisch doel voor fytoplankton benoemd, omdat dit bij een plas een belangrijk 
onderdeel is van de ecologische toestand. Voor de kwaliteitselementen macrofauna en vis 
worden dus geen doelen benoemd. 
 
Voor de ondersteunende fysisch-chemische parameters wordt – i.v.m. het beperken van 
de (verplichte) monitoring - voorgesteld alleen doelen te benoemen voor de parameters 
stikstof, fosfaat en chloride. Deze parameters zijn binnen het beheergebied de 
belangrijkste bepalende factoren voor de biologische kwaliteit en daarmee goede 
parameters voor gebruik als ‘early warning’. 

4.3 Biologische beoordeling 
Voor het bepalen van de biologische toestand zijn landelijke maatlatten beschikbaar per 
watertype. De overige wateren in het beheergebied van HHSK bestaan voor verreweg het 
grootste deel uit relatief smalle, ondiepe en stilstaande lijnvormige watergangen. De 
watertypen ’sloot’ en ‘kanaal’ zijn daarom het meest passend. 

De maatlat voor het watertype sloot gaat er daarbij vanuit dat begroeiing over de gehele 
breedte van de watergang mogelijk is, terwijl de maatlat voor kanalen ervan uit gaat dat 
door de grotere dimensies en/of het gebruik er alleen begroeiing mogelijk is aan de 
randen van de watergang. Voor het overgrote deel van de overige watergangen in het 
beheergebied van HHSK is het watertype ‘sloot’ het meest passend. Alle beschikbare 
metingen zijn daarom getoetst aan een sloten maatlattype. 

Er zijn landelijk nog verschillende maatlatten voor sloten, namelijk gekoppeld aan o.a. de 
grondsoort en het zoutgehalte. In het beheergebied van HHSK zijn de sloottype ‘Zoete 
gebufferde sloten op mineralen bodem’ en ‘Gebufferde laagveensloten’ aanwezig: 
kortweg aangeduid als zoete kleisloten (M1a) en veensloten (M8). Elk beschikbare 
meting is gekoppeld aan het best passende sloottype. 

De biologische beoordeling van planten in sloten wordt gedaan aan de hand van de 
soortensamenstelling en de hoeveelheid planten (ook aangeduid met ‘abundantie’). Voor 
de soortensamenstelling wordt onderscheid gemaakt naar soorten in de oeverzone en in 
het watervoerende deel van de watergang (figuur 3). De soorten in het watervoerende 
deel tellen 2x zo zwaar mee als de soorten in de oeverzone. Het gaat hierbij om de 
zogenaamde natte oeverzone, d.w.z. de zone waarbij planten met hun voeten onder 
water staan en boven water uitgroeien. De score voor de hoeveelheid planten kent een 
optimumverband: bij een geringe én bij een zeer hoge hoeveelheid planten is de score 
laag en bij een middelhoge hoeveelheid is de score hoog. 
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Figuur 3. De biologische kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van de plantensoorten 
die aanwezig zijn en de hoeveelheid planten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de 
oeverplanten (rode cirkels) en de echte waterplanten in het midden van de watergang 

(blauwe cirkel). 

4.4 Methodiek doelbepaling 
De methodiek van doelbepaling dient vergelijkbaar te zijn als die gebruikt voor de KRW-
waterlichamen. Deze methodiek omvat de volgende stappen: 

1. De huidige biologische toestand wordt bepaald op basis van de maatlat voor het 
best passende watertype. De toestand wordt uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1 
en noemen we de ecologische kwaliteitsratio (ekr). 

2. Aan de hand van een watersysteemanalyse wordt bepaald óf en hoe de 
biologische kwaliteit kan worden verbeterd. Dit levert een lijst met alle mogelijke 
verbeteringsmaatregelen op. 

3. Er wordt bepaald welke van de verbeteringsmaatregelen leiden tot significante 
schade aan andere belangen. Deze maatregelen vallen af. 

4. Voor de resterende maatregelen wordt geschat in welke mate de biologie zal 
verbeteren. Voor deze inschatting wordt aanbevolen de zogenaamde KRW-
Verkenner te gebruiken. 

5. Het biologische doel wordt berekend door de ingeschatte verbetering op te tellen 
bij de huidige kwaliteit. 

6. Ten slotte worden de waarden voor de ondersteunende fysisch-chemische 
parameters zodanig gekozen dat ze – als de biologie op orde is – als vroegtijdige 
waarschuwing dienen voor een mogelijke verslechtering van de biologie. 

 
In de bijlage is nadere informatie te vinden over de methodiek van doelbepaling. 
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5 Huidige toestand 
 

5.1 Algemeen 
Op basis van beschikbare meetgegevens over de periode 2014-2019 is de huidige 
toestand in beeld gebracht (tabel 1)3. Het overall beeld is dat de gemiddelde biologische 
kwaliteit van het overig water laag is, namelijk tussen de 0,2 en 0,3 ekr. Wateren met 
een echt hoge biologische kwaliteit hebben een waarde van 0,6 ekr of hoger. Ook is in de 
meeste wateren de voedselrijkdom hoog en dan vooral voor fosfaat. Chloride 
concentraties zijn daarentegen veelal juist laag. 

Tabel 1. De huidige, gemiddelde ecologische toestand voor overig water per deelgebied 
en voor de bijzondere wateren. 

Deelgebied Biologie (ekr) Fosfaat 
(mg/l) 

Stikstof 
(mg/l) 

Chloride 
(mg/l) 

Stedelijk gebied Planten: 0,19 0,40 2,2 150 

Weidegebied Planten: 0,24 0,79 3,0 126 

Glastuinbouwgebied Planten: 0,20 1,34 10,4 100 

Akkerbouwgebied Planten: 0,22 0,76 2,8 119 

Natuurgebied Planten: 0,25 0,76 2,8 57 

Bijzondere wateren 

Eendragtspolder plas-
dras 

Waterparel 
Zuidplaspolder 

Zwemplas 
Krimpenerhout 

 

Planten: 0,65 

 

Planten: 0,49 

 

Planten: 0,36 

Algen4: 0,79 

 

0,09 

 

0,06 

 

0,05 

 

1,4 

 

2,1 

 

1,4 

 

64 

 

310 

 

121 

 

In de praktijk blijkt de biologische kwaliteit binnen de deelgebieden zeer variabel (figuur 
4). Dit past in het algemene beeld horende bij polderwateren: het netwerk van 
watergangen zorgt voor een grote variatie aan leefomstandigheden voor plant en dier en 
daarmee voor veel variatie in de biologische kwaliteit. 

 
3 Voor de zwemplas Krimpenerhout zijn gegevens van na 2018 gebruikt i.v.m. recent 
uitgevoerde maatregelen. 
4 Er is alleen getoetst aan de deelmaatlat abundantie. 
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Figuur 4. Percentage wateren per biologische kwaliteitsklasse (klassen van 0,1 ekr) 
uitgesplitst naar deelgebied. 

5.2 Stedelijk gebied 
De huidige, gemiddelde biologische kwaliteit is in het stedelijk gebied het laagst van alle 
deelgebieden (tabel 1). Ruim 1/3e van de watergangen heeft zelfs een biologische 
kwaliteit van minder dan 0,1 ekr. Desondanks heeft ca. 20% van de wateren een meer 
dan gemiddelde kwaliteit van 0,3 ekr of hoger. De lage biologische kwaliteit is laag door 
de lage waarde voor de soortensamenstelling van oeverplanten én de lage waarde voor 
de hoeveelheid waterplanten (tabel 2). De waarde voor de soortensamenstelling van 
waterplanten is juist relatief hoog. 
 
Tabel 2. Biologische kwaliteit (ekr) in stedelijk gebied vergeleken met gemiddelde 
situatie in beheergebied. De kwaliteit is apart weergegeven voor oeverplanten en 
waterplanten en voor de hoeveelheid en soortensamenstelling (zie figuur 3). 
 Oeverplanten Waterplanten 
 Hoeveelheid Soorten Hoeveelheid Soorten 
Beheergebied 0,35 0,21 0,30 0,19 
Stedelijk gebied 0,26 0,09 0,18 0,24 

 
Deze ecologisch toestand is het gevolg stofbelastingen via overstorten, bladval en 
hondenpoep en inlaat van water. Daarnaast is de overgang van land naar water vaak 
steil en hard, is er geen natuurlijke fluctuatie van het waterpeil en is er vaak geen ruimte 
voor begroeiing i.v.m. eisen vanuit watertransport. Deze knelpunten spelen vooral in 
oudere stedelijk gebieden. 

5.3 Weidegebied 
De huidige, gemiddelde biologische kwaliteit in weidegebied is vergeleken met de andere 
deelgebieden redelijk (tabel 1). Ca. 30% heeft een meer dan gemiddelde biologische 
kwaliteit van 0,3 of hoger. De hoogte van de biologische kwaliteit is vooral te danken aan 
soortenrijkdom van de oeverplanten (tabel 3): de groene slootkanten bevatten vaak 
allerlei soorten kruiden die met hun voeten in het water staan. De biologische waarde 
van de soorten waterplanten is juist laag. 
 
Tabel 3. Biologische kwaliteit (ekr) in het weidegebied vergeleken met gemiddelde 
situatie in beheergebied. De kwaliteit is apart weergegeven voor oeverplanten en 
waterplanten en voor de hoeveelheid en soortensamenstelling (zie figuur 3). 
 Oeverplanten Waterplanten 
 Hoeveelheid Soorten Hoeveelheid Soorten 
Beheergebied 0,35 0,21 0,30 0,19 
Weidegebied 0,31 0,34 0,25 0,19 
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De huidige biologische kwaliteit wordt met name bepaald door de uit- en afspoeling van 
nutriënten vanuit de percelen en het onderhoud van de watergangen (baggeren en 
maaien). In de Krimpenerwaard is ook de aanwezigheid van de Rode Amerikaanse 
rivierkreeft van belang. 

5.4 Glastuinbouwgebied 
De huidige, gemiddelde biologische kwaliteit in glastuinbouwgebied is laag (tabel 1). Dit 
komt vooral door de lage waarde van de soorten water- en oeverplanten (tabel 4). De 
waarde van de hoeveelheid oeverplanten is daarentegen redelijk hoog. 

Tabel 4. Biologische kwaliteit (ekr) in glastuinbouwgebied vergeleken met gemiddelde 
situatie in beheergebied. De kwaliteit is apart weergegeven voor oeverplanten en 
waterplanten en voor de hoeveelheid en soortensamenstelling (zie figuur 3). 
 Oeverplanten Waterplanten 
 Hoeveelheid Soorten Hoeveelheid Soorten 
Beheergebied 0,35 0,21 0,30 0,19 
Glastuinbouwgebied 0,45 0,13 0,27 0,17 

 

De huidige ecologische kwaliteit wordt sterk bepaald door de hoge stofbelasting vanuit de 
kassen, het onnatuurlijk peilverloop, de onnatuurlijke inrichting en het soms intensieve 
onderhoud vanwege de eisen vanuit de waterdoorvoer. 

5.5 Akkerbouwgebied 
Ook de huidige, gemiddelde biologische kwaliteit in het akkerbouwgebied is laag (tabel 
1). Dit komt vooral door de lage waarde van de soortensamenstelling van oeverplanten 
(tabel 5). De waarde van de hoeveelheid water- en oeverplanten is redelijk hoog. 
 
Tabel 5. Biologische kwaliteit (ekr) in akkerbouwgebied vergeleken met gemiddelde 
situatie in beheergebied. De kwaliteit is apart weergegeven voor oeverplanten en 
waterplanten en voor de hoeveelheid en soortensamenstelling (zie figuur 3). 
 Oeverplanten Waterplanten 
 Hoeveelheid Soorten Hoeveelheid Soorten 
Beheergebied 0,35 0,21 0,30 0,19 
Akkerbouwgebied 0,44 0,09 0,38 0,19 

 
De huidige ecologische kwaliteit wordt sterk bepaald door de hoge stofbelasting vanuit de 
percelen en het aangevoerde water, het onnatuurlijk peilverloop, de onnatuurlijke 
inrichting en het soms intensieve onderhoud vanwege de eisen vanuit de waterdoorvoer. 

5.6 Natuurgebied 
De huidige, gemiddelde biologische kwaliteit in natuurgebieden is redelijk (tabel 1). Net 
als in het weidegebied wordt het oordeel vooral bepaald door een hoge score voor de 
soortensamenstelling van de oeverplanten (tabel 6). Daarnaast is het oordeel voor de 
hoeveelheid waterplanten relatief hoog. Het oordeel voor de soortensamenstelling van de 
waterplanten is daarentegen erg laag. 
 
Tabel 6. Biologische kwaliteit (ekr) in natuurgebied vergeleken met gemiddelde situatie 
in beheergebied. De kwaliteit is apart weergegeven voor oeverplanten en waterplanten 
en voor de hoeveelheid en soortensamenstelling (zie figuur 3). 
 Oeverplanten Waterplanten 
 Hoeveelheid Soorten Hoeveelheid Soorten 
Beheergebied 0,35 0,21 0,30 0,19 
Natuurgebied 0,30 0,39 0,40 0,13 
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De huidige ecologische kwaliteit wordt met name bepaald door de uit- en afspoeling van 
nutriënten vanuit de percelen, het onderhoud van de watergangen (baggeren en maaien) 
en de aanwezigheid van de Rode Amerikaanse rivierkreeft. 

5.7 Bijzondere gebieden 
 
De Eendragtspolder plas-dras heeft een goede biologische kwaliteit, namelijk meer dan 
0,6 ekr (tabel 1). De hoge score is te danken aan zowel een goede ontwikkelde oever- 
als watervegetatie (tabel 7). Deze kwaliteit is een gevolg van de eerder genomen 
inrichtingsmaatregelen en het beheer van de afgelopen jaren. 
 
Tabel 7. Biologische kwaliteit (ekr) in natuurgebied vergeleken met gemiddelde situatie 
in beheergebied. De kwaliteit is apart weergegeven voor oeverplanten en waterplanten 
en voor de hoeveelheid en soortensamenstelling (zie figuur 3). 
 Oeverplanten Waterplanten 
 Hoeveelheid Soorten Hoeveelheid Soorten 
Beheergebied 0,35 0,21 0,30 0,19 
Eendragtspolder 0,69 0,57 0,77 0,91 
Waterparel 0,25 0,56 0,37 0,72 

 
De Waterparel Zuidplaspolder heeft – vergeleken met de rest van het beheergebied - een 
relatief hoge biologische kwaliteit (tabel 1). De hoge waarde is vooral een gevolg van de 
voorkomende soorten oever- en waterplanten (tabel 7). Dit is te danken aan de 
combinatie van kwel en de specifieke grondslag van het gebied. 
 
De zwemplas Krimpenerhout heeft recent een goede chemische kwaliteit gekregen en als 
gevolg daarvan een goede kwaliteit voor algen (tabel 1). De huidige kwaliteit voor 
planten is nog gering (tabel 1), omdat deze zich nog moet ontwikkelen. Een directe 
vergelijking met de rest van het beheergebied is niet zinvol, omdat de Krimpenerhout 
beoordeeld wordt als plas en de rest van de niet KRW-wateren als sloot. 
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6 Verbetermogelijkheden 
 

Voor het bepalen van het ecologisch doel is het nodig te weten met welke maatregelen 
de huidige ecologische toestand kan worden verbeterd zonder significante schade aan 
andere belangen (3.4). In de praktijk is dit maatwerk per locatie. Voor de bijzondere 
gebieden is dit maatwerk bekend. Voor de overige, grotere deelgebieden kunnen de 
verbetermaatregelen op dit moment slechts globaal worden benoemd. Voor alle gebieden 
geldt dat is uitgegaan van het afgesproken peilbeheer, omdat hier al een bestuurlijke 
afweging is gemaakt tussen ecologie en andere belangen. 

6.1 Stedelijk gebied 
Het huidige oppervlaktewater in stedelijk gebied wordt gekenmerkt doordat het t.o.v. de 
overige gebieden al relatief voedselarm water is, lokaal te maken heeft met hoge 
organische belastingen door overstorten en bladval én dat de ecologische inrichting en 
het ecologisch beheer van locatie tot locatie sterk verschilt door o.a. de leeftijd van de 
woonwijk of het bedrijventerrein. 

De voedselrijkdom van het water kan worden verminderd door aanpak van hondenpoep, 
verminderen van bladval, aanpak van overstorten en schoner worden van het inlaatwater 
(aanpak emissies elders). Gegeven de huidige bebouwing en infrastructuur is er slechts 
beperkt ruimte om oevers natuurvriendelijker in te richten of watergangen te verbreden 
om meer ruimte te creëren voor ecologisch onderhoud. 

6.2 Weidegebied 
Het graslandgebied bestaat vooral uit veenweiden, met enkele meer kleiige delen aan de 
randen in de Krimpenerwaard en in het westen van Schieland. De voedselrijkdom is hier 
nu relatief hoog, vooral voor fosfaat. De watergangen zijn breed en worden relatief vaak 
al ecologisch onderhouden. De natte oeverzones5 zijn vaak nog smal en soortenarm dus 
nog niet optimaal voor de waterbiologie. 
De voedselrijkdom kan worden verlaagd door terugdringen van landbouwemissies 
(inclusief de historische belasting opgeslagen in de bodem). De mogelijkheden voor 
verder ecologisch onderhoud kunnen nog meer worden benut, door toepassing in meer 
watergangen en door toepassing van de juiste werkwijze. Op termijn kunnen hiermee 
ook ecologisch waardevolle natte oevers worden ontwikkeld. 

6.3 Glastuinbouwgebied 
In het glastuinbouwgebied is het oppervlaktewater nu het meest voedselrijk van alle 
deelgebieden, komen er veel toxische stoffen in te hoge concentraties voor en is de 
inrichting en het onderhoud van de meeste watergangen weinig ecologisch. Alleen een 
enkele grotere watergang is wel ecologisch ingericht en wordt ecologisch onderhouden. 

Een sterke reductie van voedingsstoffen en toxische stoffen is mogelijk, maar hoe laag 
de concentraties uiteindelijk worden is afwachten. Het terugdringen hiervan zal ook een 
positief effect hebben in andere deelgebieden. Binnen het glastuinbouwgebied is er 
nauwelijks ruimte voor aanpassing van de watervoerende profielen en oevers.  

 
5 De term ‘oever’ wordt ook vaak gebruikt voor het droge talud tussen waterlijn en 
perceel. Met natte oever wordt de zone bedoeld waar oeverplanten met hun voeten in 
het water groeien. Alleen deze zone is van belang voor de ecologische kwaliteit van het 
water. 
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6.4 Akkerbouwgebied 
Het akkerbouwgebied is - na het glastuinbouwgebied – nu het meest voedselrijk. In de 
grotere watergangen is er ruimte voor ecologisch onderhoud en zijn soms 
natuurvriendelijke oevers aanwezig. Veel watergangen zijn echter smal en worden 
intensief onderhouden en hebben steile oevers. 
Door aanpak van met name landbouwemissies kan de voedselrijkdom worden verlaagd. 
Door verruiming van profielen is er meer ruimte voor ecologisch onderhoud en kunnen 
oevers meer natuurvriendelijk worden ingericht. 

6.5 Natuurgebied 
Het merendeel van de natuurgebieden in het beheergebied valt onder de KRW-
waterlichamen. Van de NNN-gebieden in de Krimpenerwaard vallen de gebieden met 
extensief agrarisch medegebruik onder ‘overig water’.  

De NNN-planvorming in de Krimpenerwaard voorziet in een afname van de 
voedselrijkdom, meer natuurvriendelijke inrichting en meer ecologisch onderhoud van 
het water. 

6.6 Bijzondere gebieden 
Bij de inrichting van de Eendragtspolder is reeds al het mogelijke gedaan voor de 
ecologie gegeven de randvoorwaarden vanuit de functies van het gebied. Het beheer van 
het gebied is ook reeds gericht op de optimale ecologische kwaliteit binnen de 
randvoorwaarden. Er zijn vooralsnog geen verbetermogelijkheden meer. 

Voor de waterparel Zuidplaspolder wordt op basis van de huidige kennis ingeschat dat de 
ecologische kwaliteit ook niet verder kan verbeteren. Maatregelen zijn er daarbij 
opgericht dat de toestand niet achteruitgaat. 

In de zwemplas Krimpenerhout zijn de meeste verbeter-maatregelen recent uitgevoerd, 
namelijk: het aanbrengen van een zandlaag op de bodem, aanleg van natuurvriendelijke 
oevers en waterhuishoudkundige isolatie.  Op termijn is verbetering nog mogelijk door 
het vergroten van de peilbeheerbandbreedte. De te bereiken ecologische toestand wordt 
alleen beperkt doordat een deel van de oever ingericht is als zwemzone. 
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7 Ecologische doelen 
 

De hoogte van het ecologisch doel wordt bepaald door de huidige toestand en de 
geschatte effecten van verbeter maatregelen zonder nadelig effect voor andere belangen 
(4.3). In dit hoofdstuk wordt dit zo goed mogelijk geconcretiseerd op basis van 
gebiedskennis en met behulp van de landelijke aanbevolen techniek hiervoor (de KRW-
verkenner: zie bijlage). De focus ligt hierbij op het terugdringen van de 
nutriëntenbelasting (concentraties van fosfaat en stikstof), de oeverinrichting (steil en 
hard vs. geleidelijk en zacht) en de mate waarin het onderhoud ecologisch wordt 
uitgevoerd. In de tekst is hierbij ter indicatie aangegeven in welke mate de optimale 
ecologische omstandigheden nu aanwezig zijn dan wel met verbeter maatregelen 
gerealiseerd kunnen worden. 

7.1 Stedelijk gebied 
De huidige biologische toestand is in stedelijk gebied gemiddeld 0,19 ekr (5.1). 
Verbeteringen zijn vooral mogelijk door aanpak van emissies zoals overstorten, 
hondenpoep, bladval en inlaat van water (fosfaat en stikstof van matig naar goed, 
zuurstofbelasting van ontoereikend naar matig) en in beperkte mate door vergroening 
van oevers (van 25% naar 35%6) en uitbreiding van ecologisch onderhoud (van 60% 
naar 70%). Geschat wordt dat daarmee een gemiddelde biologische kwaliteit van 0,30 
ekr gehaald kan worden. Verdergaande verbeteringen zijn haalbaar bij vernieuwing van 
oudere woonwijken. Bijbehorende doelen voor fosfaat, stikstof en chloride zijn 
respectievelijk 0,24 mg/l, 3,8 mg/l en 300 mg/l. 
 

 

7.2 Weidegebied 
De huidige biologische toestand is in het weidegebied gemiddeld 0,24 ekr (5.1). 
Verbeteringen zijn vooral mogelijk door vermindering van nutriënten emissies vanuit de 
percelen (fosfaat van ontoereikend naar matig en stikstof van matig naar goed), 
benutten van de mogelijkheden van ontwikkelen ecologische oevers (van 45% naar 
75%), van ecologisch onderhoud (van 70% naar 80%) en terugdringen van de populatie 
van de Rode Amerikaanse rivierkreeft (geen nadelig effect meer). Geschat wordt dat 
daarmee een gemiddelde biologische kwaliteit van 0,40 ekr gehaald kan worden. Dit 
effect is pas op langere termijn haalbaar doordat het veel tijd vraagt om fosfaatbelasting 
af te laten nemen. Bijbehorende doelen voor fosfaat, stikstof en chloride zijn 
respectievelijk 0,30 mg/l, 4,8 mg/l en 300 mg/l. 
 

 
6 Hierbij geldt dat onder 100% groene oevers wordt verstaan dat langs alle watergangen 
tenminste aan éénzijde een natuurvriendelijke oever aanwezig is. 
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7.3 Glastuinbouwgebied 
De huidige biologische toestand is in het glastuinbouwgebied gemiddeld 0,20 ekr (5.1). 
Verbeteringen zijn vooral mogelijk door vermindering van emissies uit de kassen (fosfaat 
van slecht naar ontoereikend en stikstof van ontoereikend naar matig). De ruimte voor 
groene oevers (van 30% naar 35%) of voor meer ecologisch onderhoud (van 15% naar 
35%) is beperkt. Geschat wordt dat een gemiddelde biologische kwaliteit van 0,30 ekr 
gehaald kan worden. Bijbehorende doelen voor fosfaat, stikstof en chloride zijn 
respectievelijk 0,60 mg/l, 9,6 mg/l en 300 mg/l. 
 
 

 

7.4 Akkerbouwgebied 
De huidige biologische toestand is in het akkerbouwgebied gemiddeld 0,22 ekr (5.1). 
Verbetering is mogelijk door aanpak van emissies vanuit de percelen en via inlaat van 
water (fosfaat van slecht naar ontoereikend en stikstof van matig naar goed), meer 
groene inrichting van watergangen (van 25% naar 60%) en meer ecologisch onderhoud 
(van 25% naar 60%). Geschat wordt dat een gemiddelde biologische kwaliteit van 0,35 
ekr gehaald kan worden. Bijbehorende doelen voor fosfaat, stikstof en chloride zijn 
respectievelijk 0,50 mg/l, 8,0 mg/l en 300 mg/l. 
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7.5 Natuurgebied 
De huidige biologische toestand is in natuurgebied gemiddeld 0,25 ekr (5.1). Verbetering 
is mogelijk door aanpak van emissies vanuit de percelen (fosfaat van ontoereikend naar 
matig en stikstof van matig naar goed), meer groene inrichting van oevers (van 45% 
naar 80%), meer ecologisch onderhoud (van 70% naar 90%) en door terugdringen van 
de populatie van de Rode Amerikaanse rivierkreeft (geen negatief effect meer). Geschat 
wordt dat met deze maatregelen de biologische kwaliteit gemiddeld 0,45 ekr kan worden. 
Bijbehorende doelen voor fosfaat, stikstof en chloride zijn respectievelijk 0,25 mg/l, 4,0 
mg/l en 300 mg/l. 
 

 

7.6 Bijzondere gebieden 
Voor de Eendragtspolder plas-dras en voor de waterparel Zuidplaspolder zijn geen 
verbetermaatregelen meer in beeld. Ingeschat wordt dat de huidige toestand ook de best 
mogelijke toestand is. De biologische doelen zijn daarom respectievelijk 0,60 en 0,45. 
Bijbehorende doelen voor fosfaat, stikstof en chloride zijn respectievelijk 0,16 mg/, 2,0 
mg/l en 300 mg/l in de Eendragtspolder plasdras en 0,09 mg/l, 2,3 mg/l en 350 mg/l in 
de waterparel Zuidplaspolder. 
 
Voor de Zwemplas Krimpenerhout geldt dat met name de ontwikkeling van de planten 
nog opgang moet komen, omdat in de plas recent maatregelen zijn genomen. Op basis 
van de landelijk referentie voor dit watertype en door beperking van de planten 
begroeiing vanwege de aanwezige zwemzone wordt geschat dat voor algen (alleen 
deelmaatlat abundantie) een doel van 0,6 ekr en voor planten een doel van 0,5 ekr 
mogelijk is. Bijbehorende doelen voor fosfaat, stikstof en chloride zijn respectievelijk 
0,09 mg/l, 2,0 mg/l en 300 mg/l. 
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7.7 Overzicht doelen 
Op basis van de informatie over de huidige toestand en de mogelijke 
verbetermaatregelen is ingeschat welke ecologische toestand op termijn verwacht wordt 
gemiddeld per deelgebied. Conform de landelijk afgesproken richtlijnen is dat gelijk aan 
het ecologisch doel oftewel het GEP. Deze doelen staan aangegeven in tabel 8. 

Tabel 8. Voorgestelde ecologische doelen. Met planten wordt bedoeld het 
kwaliteitselement ‘overige waterflora’ en met algen het kwaliteitselement ‘fytoplankton’. 

Deelgebied Biologie (ekr) Fosfaat 
(mg/l) 

Stikstof 
(mg/l) 

Chloride 
(mg/l) 

Stedelijk gebied Planten: 0,30 0,24 3,8 300 

Weidegebied Planten: 0,40 0,30 4,8 300 

Glastuinbouwgebied Planten: 0,30 0,60 9,6 300 

Akkerbouwgebied Planten: 0,35 0,50 8,0 300 

Natuurgebied Planten: 0,45 0,25 4,0 300 

Bijzondere wateren 

Eendragtspolder plas-
dras 

Waterparel 
Zuidplaspolder 

 

Zwemplas 
Krimpenerhout 

 

Planten: 0,60 

 

Planten:  0,45 

 

Planten:  0,50 

Algen7:     0,60 

 

0,16 

 

0,09 

 

0,09 

 

2,0 

 

2,3 

 

2,0 

 

300 

 

350 

 

300 

 

7.8 Gebruik en bijstelling doelen 
 

Voorgenoemde doelen zijn de op dit moment verwachte, gemiddelde toestand die bereikt 
kan worden met het huidig beeld van verbeter maatregelen die zinvol en mogelijk zijn 
gegeven de functies en fysieke eigenschappen van gebieden. Zoals in Hoofdstuk 3 is 
aangegeven hebben deze doelen primair als functie om de toestand van en 
ontwikkelingen binnen het gehele beheergebied te beschrijven en dan vooralsnog voor de 
periode 2022-2027. 

De doelen voor de deelgebieden zijn derhalve niet bedoeld als doel voor elk individueel 
water daarbinnen. Dit zou er namelijk toe leiden dat alle wateren dezelfde kwaliteit 
krijgen. Een dergelijk uniforme toestand is niet gewenst: de ecologische kwaliteit binnen 
een gebied is gebaat bij ruimtelijke variatie. Streven is wel om de overall ecologische 
kwaliteit in een deelgebied te vergroten. Hiervoor dient in elk water de maatregelen te 
worden genomen die op die plek zinvol en mogelijk zijn. Dit handelingsperspectief dient 
daarom leidend te zijn bij het verbeteren van elk water en niet het gemiddelde 
gebiedsdoel. 

Op dit moment heeft HHSK voor de ca. 5.000 km overige wateren nog geen inzicht in alle 
locatie specifieke verbeter mogelijkheden en het bijbehorende ecologische doel. Alleen de 

 
7 Het doel heeft alleen betrekking op de deelmaatlat abundantie. 
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doelen voor de bijzondere wateren zijn al wel locatie specifiek. HHSK verwacht al 
werkende weg – zie de realisatie strategie in volgend hoofdstuk – steeds meer inzicht te 
krijgen in de locatie-specifieke verbeter-mogelijkheden. Op termijn kunnen de 
ecologische doelen daardoor meer specifiek worden benoemd. Bijstelling van doelen voor 
latere planperiodes zal naar verwachting dan ook mogelijk en zinvol zijn. 
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8 Realisatie-strategie en termijn 
In voorgaand hoofdstuk is beschreven welk type verbetermaatregelen zinvol en mogelijk 
zijn en welke ecologische doelen daarmee gehaald kunnen worden. Het nemen van deze 
maatregelen is een verantwoordelijkheid van een groot aantal partijen, zowel van 
medeoverheden als van maatschappelijke partijen. HHSK heeft nu eenmaal niet de taak 
en middelen om dat alleen te doen. 
In dit hoofdstuk beschrijven we de visie van HHSK op de gezamenlijke, langere termijn 
aanpak om de maatregelen te realiseren. Per planperiode wordt de aanpak concreter 
ingevuld. Voor de periode 2022-2027 is deze aanpak al deels van geconcretiseerd in het 
ontwerp KRW-plan, omdat deze maatregelen een groter effect hebben dan alleen op 
KRW-waterlichamen. De aanvullende aanpak voor het overig water wordt vastgelegd in 
het waterbeheerprogramma 2022-2027. 

8.1 Beleidskaders 
Overheden kunnen via de invulling van hun beleidsinstrumenten mede bepalen welke 
maatregelen genomen worden. Hiermee kunnen maatregelen met een negatief effect 
worden voorkomen en maatregelen met een positief effect worden gestimuleerd. HHSK 
kan met haar beleidsinstrumenten invloed uit oefenen op emissies naar het water en op 
de inrichting en het beheer van het water. HHSK actualiseert van tijd tot tijd haar beleid 
opdat de inzet hiervan zo goed mogelijk aansluit bij de actualiteit. Wij verwachten van 
onze medeoverheden hetzelfde. 

8.2 Voorkomen achteruitgang 
Het waterkwaliteitsbeleid van de afgelopen decennia heeft gezorgd voor een duidelijk 
betere waterkwaliteit: het water is vaak vrij van ziektekiemen, stinkt niet en algemene 
plant- en diersoorten zijn in veel wateren te vinden. Het is belangrijk dat te behouden. 
Dit vraagt onder meer de volgende inzet binnen ons beheergebied: 

 Het beheer van de afvalwaterketen door gemeenten en HHSK om te voorkomen 
dat ongerioleerde lozingen en lozing van effluent weer een knelpunt gaan vormen; 

 Het beheren van peilen door HHSK en het onderhoud van kunstwerken en 
watergangen door HHSK en overige onderhoudsplichtigen zorgt voor behoud van 
de fysieke toestand van het watersysteem; 

 Het toetsen van ontwikkelingen door alle overheden op de directe én indirecte 
effecten op het watersysteem; 

 Handhaving van alle relevante regels door overheden; 
 Bestrijden van exoten door de daartoe bevoegde overheden. 

8.3 Voorkomen en bestrijden overlast 
Ondanks voorgenoemde inzet kan de waterkwaliteit lokaal en op sommige momenten 
zorgen voor overlast voor de inwoners van ons gebied als gevolg van (extreme) 
weersomstandigheden of incidenten. Het risico hierop en de gevolgen daarvan proberen 
we te minimaliseren. Bij zwemwateren controleren we daarvoor regelmatig de 
waterkwaliteit. Voor de rest van het gebied houden medewerkers van HHSK 
inspectierondes en is er een meldingensysteem. HHSK beschikt daarnaast over een 
crisisorganisatie voor grotere (potentiële) risico’s. 

8.4 Benutten ontwikkelingen 
De inrichting en het (grond)gebruik in het beheergebied is aan verandering onderhevig. 
Zowel kleine als grote veranderingen worden zo goed mogelijk benut om de 
waterkwaliteit te verbeteren door het adviseren over en stellen van regels aan de 
uitvoering. Bij functieveranderingen is het uitgangspunt dat de inrichting van het gebied 
voldoet aan alle verbetermaatregelen die passen bij de nieuwe functie. 
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8.5 Gebiedsgerichte aanpak 
Sommige waterkwaliteitsproblemen kunnen alleen worden opgelost met maatwerk 
maatregelen toegespitst op specifieke oorzaken of oplossingen voor het betreffende 
water of locatie. Denk aan het waterhuishoudkundig isoleren van een plas of een 
vismigratiemaatregel voor een specifiek gemaal. De concrete invulling van deze 
gebiedsgerichte aanpak door HHSK hangt mede af van het maatschappelijk belang van 
het waterkwaliteitsprobleem en de synergie met andere ontwikkelingen (werk-met-werk 
maken). Op basis van de beschikbare kennis van het watersysteem en de beschikbare 
financiële ruimte wordt van tijd tot tijd bepaald welke gebiedsgerichte maatregelen 
genomen worden. HHSK verwacht van andere partijen dat zij ook hun mogelijkheden 
voor gebiedsgerichte verbetermaatregelen benutten. 

8.6 Stimuleren derden 
Middels het delen van informatie en kennis kunnen partijen elkaar helpen hun beleid en 
maatregelen zo in te vullen dat ze voor de waterkwaliteit het meest nut hebben. HHSK 
deelt actief haar informatie en kennis over het watersysteem functioneren binnen ons 
beheergebied met alle relevante partijen. Wij verwachten van die andere partijen dat ze 
hetzelfde doen. Zover dat binnen onze taak past stimuleren wij andere partijen ook met 
financiële middelen om zinvolle waterkwaliteitsmaatregelen te nemen. 

8.7 Realisatietermijn 
De bijzondere wateren Eendragtspolder plas-dras en waterparel Zuidplaspolder voldoen 
op dit moment al aan het doel. De zwemplas Krimpenerhout gaat naar verwachting 
voldoen als gevolg van reeds genomen maatregelen. In alle andere deelgebieden zijn nog 
de nodige maatregelen nodig om te gaan voldoen: aanpak van emissies, verbeteren van 
de inrichting van het watersysteem en uitbreiden van het ecologisch onderhoud van de 
watergangen. Gezien de omvang van het watersysteem (ca. 5.000 km), de veelheid aan 
benodigde maatregelen, de afhankelijkheid van derden en de beperkte snelheid waarmee 
effecten zichtbaar zullen worden zal het realiseren van de doelen nog de nodige tijd gaan 
vragen. De ambtelijk inschatting is dat dit wel 3 planperiodes (tot 2039) kan duren. Het 
benoemen van tussentijdse doelen heeft hierbij geen of weinig toegevoegde waarde, 
omdat onbekend is wanneer welke maatregelen genomen gaan worden én veel effecten 
pas zichtbaar worden nadat de meeste maatregelen genomen zijn.  
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9 Monitoring en rapportage 
 

9.1 Opbouw meetnet 
Voor de beoordeling van het overig water beschikt HHSK al langere tijd over een basis, 
cyclisch meetnet van ecologische metingen van de planten en van de fysisch-chemische 
toestand. Dit basis meetnet is bedoeld om op langere termijn de veranderingen in 
waterkwaliteit in het beheergebied te signaleren. Ervaring leert namelijk dat 
grootschalige veranderingen in waterkwaliteit traag gaan en jaarlijkse fluctuaties door 
het weer sterk kunnen zijn. Uit kosteneffectiviteit is er daarom voor gekozen gespreid 
over 3 jaar metingen verspreid over het gebied uit te voeren. Deze basismetingen 
worden zo nodig aangevuld met gebiedsgerichte, meer frequente metingen om specifieke 
gebieden of ontwikkelingen te volgen. 
 
In tabel 2 staat het aantal meetpunten per periode van 3 jaar waarmee de ecologische 
kwaliteit kan worden gevolgd voor hiervoor benoemde deelgebieden. De inschatting is 
dat het aantal meetpunten vooralsnog afdoende is om de gemiddelde toestand per 
deelgebied te bepalen. Voor stedelijk gebied dient hierbij het aantal meetpunten 
verhoudingsgewijs groter te zijn, omdat dit deelgebied veel heterogener is. 
 
Tabel 9. Omvang van het watersysteem per deelgebied en het aantal biologische en 
fysisch chemische meetpunten per periode van 3 jaar. 
 
Deelgebied Omvang Biologische 

meetpunten 
Fysisch-chemische 

meetpunten 
Stedelijk gebied 950 km 119 85 
Weidegebied 3.250 km 181 47 
Glastuinbouwgebied 170 km 12 8 
Akkerbouwgebied 220 km 15 13 
Natuurgebied 250 km 20 5 
Bijzondere gebieden 
Eendragtspolder plas-dras 
Waterparel Zuidplaspolder 
Zwemplas Krimpenerhout 

  
vlakdekkend 

3 
vlakdekkend 

 
1 
2 
1 

 

9.2 Beoogde rapportage 
HHSK maakt jaarlijks een beknopte rapportage van de belangrijkste 
waterkwaliteitsontwikkelingen. Deze is in te zien via de website 
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/metingen-waterkwaliteit). In de 
rapportage van 2022 e.v. zal daarbij ook een vergelijking worden gemaakt tussen de 
doelen en de toestand voor de niet KRW-wateren. 
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Bijlage. Ecologische doelafleiding 

Inleiding 
De ecologische doelen voor overig water dienen op vergelijkbare manier te worden 
bepaald als voor de KRW-waterlichamen. Voor de KRW-waterlichamen zijn eerder al 
ecologische doelen benoemd voor de periode 2010-2015 en 2016-2021. De daarmee 
opgedane ervaringen én recente toelichtingen op de richtlijnen voor doelafleiding vanuit 
Europa zijn verwerkt in een nieuwe landelijke handreiking voor afleiden van ecologische 
doelen. In de landelijke stuurgroep water is afgesproken dat alle waterbeheerders in 
Nederland deze handreiking gebruiken voor de afleiding van de doelen 2022-2027. 
Hieronder wordt deze methode in het kort beschreven. 

Stappenplan 
Technische doelafleiding bestaat uit de volgende stappen (figuur 1): 
1. De huidige biologische toestand wordt bepaald op basis van de maatlat voor het best 

passende watertype. De toestand wordt uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1 en 
noemen we de ecologische kwaliteitsratio (ekr). 

2. Aan de hand van een watersysteemanalyse wordt bepaald óf en hoe de ecologische 
kwaliteit kan worden verbeterd. Dit levert een lijst met alle mogelijke 
verbeteringsmaatregelen op. 

3. Er wordt bepaald welk van de verbeteringsmaatregelen leiden tot significante schade 
aan andere belangen. Deze maatregelen vallen af. 

4. Voor de resterende maatregelen wordt geschat in welke mate de biologie zal 
verbeteren. Voor deze inschatting wordt aanbevolen de zogenaamde KRW-Verkenner 
te gebruiken. 

5. Het biologische doel wordt berekend door de ingeschatte verbetering op te tellen bij 
de huidige kwaliteit. Een biologisch doel wordt uitgedrukt in een zogenaamde 
Ecologische Kwaliteits Ratio met een getal tussen de 0 en 1. Dit doel heet het Goed 
Ecologisch Potentieel ofwel GEP. 

6. Ten slotte worden de waarden voor de ondersteunende fysisch-chemische parameters 
zodanig gekozen dat ze – als de biologie op orde is – als vroegtijdige waarschuwing 
dienen voor een mogelijke verslechtering van de biologie. 
 

 
Figuur 1. Stappenschema doelafleiding 

Alle verbeteringsmaatregelen 
Om te kunnen bepalen welk maatregelen ecologisch effectief zijn, heeft de STOWA de 
systematiek van Ecologische Sleutelfactoren ontwikkeld. Deze systematiek wordt 
aanbevolen in de landelijke Handreiking KRW-doelen en is door HHSK toegepast.  
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Om de genoemde systematiek van de Ecologische Sleutelfactoren goed te kunnen 
toepassen zijn diverse watersysteemstudies gedaan, zoals bepalen van de 
nutriëntenbelasting van het water inclusief onderverdeling naar bronnen, samenstelling 
van de waterbodem, analyse van geografische informatie, etc. De studies zijn zoveel 
mogelijk uitgevoerd voor zowel KRW-wateren als voor overig water. Voor de herkomst 
van nutriënten in stedelijk gebied is terug gevallen op wat oudere studies in het kader 
van de stedelijk waterplannen. 

Significante schade 
Bij het bepalen van deze doelen dient rekening te worden gehouden met andere 
belangen: maatregelen die leiden tot significante schade aan andere functies en overige 
milieuwaarden hoeven niet te worden genomen. Er zijn landelijk richtlijnen beschikbaar 
welke maatregelen leiden tot een significant maatschappelijk effect.  Deze richtlijnen zijn 
vertaald naar de volgende criteria voor het beheergebied van HHSK: 
1. We gaan uit van bestaande of reeds geplande gebruiksfuncties. 
2. We gaan uit van bestaande of reeds geplande waterpeilen. 
3. Bestaande infrastructuur of bebouwing in het water, op de oevers of op het 

aanliggend land blijft behouden. 
4. Negatieve effecten op het hydrologisch functioneren wordt voorkomen. Vergroten van 

het hydrologisch profiel wordt daarbij als mogelijkheid meegenomen zover dit kan 
gegeven de overige kaders. 

5. Bomen worden niet grootschalig verwijderd. 
6. Bij oeveraanpassingen wordt voorkomen dat er problemen ontstaan met veedrenking 

en de bestrijding muskusratten. 

Voor de emissies van stoffen naar het water mag - conform de landelijke handreiking -
alleen worden uitgegaan van de zogenaamde natuurlijke achtergrondbelasting. 

Effect resterende maatregelen 
Aanbevolen wordt om het effect van de resterende verbeter maatregelen in te schatten 
met gebruik van de KRW-Verkenner. Het effect van maatregelen op de biologie is bij de 
KRW-verkenner gebaseerd op de gevonden statistische verbanden van door de 
waterschappen aangeleverde informatie over maatregelen en de biologische toestand. De 
KRW-verkenner maakt daarbij gebruik van de volgende zogenaamde stuurvariabelen: 

 Stikstof en fosfaat: de zomerhalfjaar gemiddelde concentratie; 
 Oeverinrichting: een oordeel over de natuurvriendelijkheid van het profiel op een 

schaal van 1 tot 3 (1=steil en beschoeid, 3 = flauw en zacht); 
 Peilbeheer: een oordeel over de natuurvriendelijkheid van het peilbeheer op een 

schaal van 1 tot 3 (1 = tegen natuurlijk verloop, 3 = natuurlijk verloop); 
 Maaibeheer: een oordeel over de natuurvriendelijkheid van het maaibeheer op 

een schaal van 1 tot 2 (1= intensief, 2 = extensief maaibeheer). 
De KRW-verkenner kent ook de stuurvariabele ‘scheepvaart’, maar die is voor overig 
water niet relevant. 
De KRW-verkenner is bedoeld om voor een specifiek, begrenst water berekeningen uit te 
voeren. De techniek is dus niet bedoeld voor een grote groep wateren in de deelgebieden 
zoals gehanteerd voor overig water (vergelijk 4.1). Voor de afleiding van de doelen voor 
de deelgebieden zijn daarom alleen indicatieve berekeningen gedaan met de verkenner 
aan de hand van de gemiddelde toestand van voorgenoemde stuurvariabelen in de 
deelgebieden. Voor deze gemiddelde toestand is informatie gebruikt van de verschillende 
waterkwaliteitsmeetpunten. 

Bijzondere wateren 
Voor de bijzondere wateren Eendragtspolder plas-dras en Waterparel Zuidplaspolder 
geldt dat de huidige toestand gelijk is aan de verwachte best mogelijke toestand. Voor de 
doelbepaling was dus alleen informatie over de huidige toestand nodig. Hierbij is 
rekening gehouden met natuurlijke variatie. 
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Voor de doelafleiding voor de Zwemplas Krimpenerhout is gekozen voor de zogenaamde 
‘koninklijke methode’: hierbij is het doel gelijk aan een landelijke referentie minus 
hetgeen niet haalbaar is gegeven de overige maatschappelijke belangen. In het geval 
van de zwemplas gaat het dan alleen om plantenbegroeiing die niet mogelijk is vanwege 
de zwemzone. 
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