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1 Inleiding
Elke 6 jaar worden de Kaderrichtlijnwaterplannen bijgesteld. Hierbij worden opnieuw keuzes
gemaakt over welke wateren wordt gerapporteerd (KRW-waterlichamen), welke doelen worden
gehanteerd en welke maatregelen worden gepland. In 2021 worden de ontwerpplannen voor de
periode 2022-2027 opgesteld. Dit is het 3e KRW-plan. Provincies zijn het bevoegde gezag om keuzes
te maken over de KRW-waterlichamen en de ecologische doelen. Waterschappen hebben vanwege
hun kennis de taak om provincies te adviseren over de keuze van deze KRW-waterlichamen en
ecologische doelen. In deze notitie staan de geadviseerde KRW-waterlichamen en ecologische doelen
voor de periode 2022-2027 voor het beheergebied van HHSK beschreven.

2 KRW-waterlichamen
Voor de huidige planperiode (2016-2021) zijn 24 KRW-waterlichamen benoemd. Door de geplande
wijzigingen in de watersysteeminrichting als gevolg van de natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard
is het nodig de waterlichamen te wijzigingen: door de geplande peilverhogingen en vergraven van
watergangen en oevers ontstaan er meer waterrijke polders. Hierdoor dienen er 26 KRWwaterlichamen te worden onderscheiden, namelijk:






Boezem Schieland: Rotteboezem, Vaart Bleiswijk, Ringvaart
Plassen: Bergse plassen, Bleiswijkse zoom, Eendragtspolder_roeibaan, Hoge
Bergse Bos, Kralingse plas, Lage Bergse Bos, ’t Weegje, Zevenhuizerplas
Sloten: Sloten waterrijk EGB, slotenwaterrijk Berkenwoude, natuurgebieden oost,
natuurgebieden midden, natuurgebieden zuid.
Kanalen Krimpenerwaard: Bergambacht, Hoek en Schuwagt, Krimpen a/d IJssel,
Kromme Geer en Zijde, Stolwijk
Kanalen Schieland: Binnenwegse polder, Polder Bleiswijk, Polder Prins Alexander,
Zuidplaspolder Noord, Zuidplaspolder Zuid.

Kaart met de KRW-waterlichamen voor de periode 2022-2027.

3 Technische doelafleiding
3.1 Inleiding
Elke KRW-planperiode dient te worden bepaald of bijstelling van de ecologische doelen nodig is op
basis van kennis- en/of gebiedsontwikkelingen. Dit wordt technische doelaanpassing genoemd. Door
deze aanpassing wordt in principe een steeds beter passend doel bepaald voor elk KRWwaterlichaam.
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.

3.2 Stappenplan
Technische doelafleiding bestaat uit de volgende stappen (figuur 1):
1. 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.
2. Er wordt bepaald welk van de verbeteringsmaatregelen leiden tot significante
schade aan andere belangen. Deze maatregelen vallen af.
3. Voor de resterende maatregelen wordt geschat in welke mate de biologie zal
verbeteren. Voor deze inschatting wordt aanbevolen de zogenaamde KRWVerkenner te gebruiken.
4. 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.
5. 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

3.3 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.
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.. Deze studies zijn onderdeel van het KRW-maatregelen pakket 2016-2021 zoals
vastgesteld door de VV op 25 augustus 2015. Waar mogelijk zijn deze studies gebiedsbreed
uitgevoerd en dus ook informatief voor de rest van het watersysteem. Waar nodig is de focus gelegd
op de KRW-waterlichamen. Daarnaast is gebruik van de metingen van ons eigen monitoringssysteem
(waterkwaliteit, biologie, waterpeilen, schouw).

3.4 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.

3.5 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)
Scheepvaart: een oordeel over het effect van scheepvaart op de ecologie op een
schaal van 1 tot 2 (1= beroepsvaart, 2 = geen scheepvaart).

In de kanalen gebruikt de verkenner al deze stuurfactoren voor berekening van het biologisch effect.
In de sloten wordt scheepvaart niet meegenomen. Bij de meren en plassen wordt scheepvaart én
maaibeheer niet meegenomen.
Op basis van gebiedsgerichte studies en de criteria voor significante schade door maatregelen is de
kennis over zinvolle maatregelen als volgt vertaald naar input voor de KRW verkenner:










Stikstof- en fosfaat: conform de Handreiking KRW doelafleiding zijn de huidige
nutriëntenconcentraties verlaagd tot de zogenaamde achtergrondbelasting
belasting.
Oeverinrichting: Op basis van de aanwezige infrastructuur, bomen en bebouwing
langs watergangen is geschat welk deel van de totale lengte van het waterlichaam
natuurvriendelijk kan worden ingericht. Voor de waterrijke poldergebieden,
veenweidegebieden waar alle watergangen behoren bij het waterlichaam, is er
vanuit gegaan dat langs elke watergang aan éénzijde een natuurvriendelijke
oever mogelijk en effectief is.
Peilbeheer: In de peilbesluiten is bepaald welk peilverloop er mogelijk is gegeven
de belangen die spelen binnen een peilgebied. Voor het peilbeheer is daarom
uitgegaan van het peilverloop in de huidige situatie óf van reeds besloten
veranderingen daarin (zoals in natuurgebieden).
Maaibeheer: het maaibeheer wordt in belangrijke bepaald door de
ecokleurenkoers. Deze wordt weer bepaald dor de breedte van de watergang. Op
basis van de aanwezige infrastructuur, bomen en bebouwing langs watergangen is
geschat waar watergangen wel/niet kunnen worden verbreed en dus welke
ecokleurenkoers mogelijk is zonder schade aan functies. Daarnaast is ingeschat in
hoeverre de methode van maaien (tijdstip, apparatuur) nog natuurvriendelijker
kan.
Scheepvaart: er is alleen scheepvaart op de boezem wateren van scheepvaart. Dit
is extensief gebruik (geen beroepsvaart).

In onderstaande tabel 1 staat de input voor de KRW-verkenner per KRW-waterlichaam opgesomd.
Het verschil in de waarden van de stuurvariabelen voor de situatie ‘huidig’ t.o.v. de situatie ‘GEP’
geeft aan met welk type maatregel en in welke omvang verbeteringsmaatregelen mogelijk zijn.
Voor meerdere plassen geldt dat geen verbeteringsmaatregelen (meer) mogelijk zijn en is per
definitie (zie stappenschema in figuur 1) dat het doel gelijk is aan de huidige toestand dan wel de
toestand die verwacht mag worden op basis reeds genomen maatregelen. Voor de Kralingse plas zijn
werkzaamheden nodig die moeten zorgen voor herstel van een eerdere goede toestand. Voor de
Bergse plassen lijkt de ecologische kwaliteit in recente jaren achteruit te gaan en is het doel daarom
bepaald op het laatste goede meetjaar.

Tabel 1. Input voor de KRW-verkenner. Aangeven is de waarde voor de stuurvariabele voor de
huidige situatie en horende bij het GEP (alle resterende maatregelen zonder significante schade aan
functies of het milieu).
Legenda:







Maaibeheer: 1 = intensief, 2 = extensief
Stikstof: achtergrondconcentratie in mg/l
Fosfaat: achtergrondconcentratie in mg/l
Scheepvaart: 1 = intensief, 2 = extensief
Oeverinrichting: 1= steil & hard, 2 = steil & zacht, 3 = flauw & zacht
Peilbeheer: 1 = tegen natuurlijk verloop, 2 = vast, 3 = natuurlijk verloop

4 Ecologische doelen 2022-2027
4.1 Biologie

Legenda:


Waterlichaam: Naam van het betreffende waterlichaam (zie bijlage 1 voor ligging);









.
Watertype: de biologische maatlat waaraan wordt getoetst;
Periode: de KRW-planperiode waarvoor het doel geldt;
Algen: het doel voor zogenaamde fytoplankton per waterlichaam per planperiode
uitgedrukt in EKR (range van 0 tot 1);
Algen: het doel voor zogenaamde fytoplankton per waterlichaam per planperiode
uitgedrukt in EKR (range van 0 tot 1);
Waterplanten: het doel voor zogenaamde overige waterflora per waterlichaam per
planperiode uitgedrukt in EKR (range van 0 tot 1);
Macrofauna: het doel voor de macrofauna (kleine waterdieren) per waterlichaam per
planperiode uitgedrukt in EKR (range van 0 tot 1);
Vissen: het doel voor vissen per waterlichaam per planperiode uitgedrukt in EKR
(range van 0 tot 1).

4.2 Fysische-chemie

Legenda:







De doelen voor fosfaat, stikstof en chloride zijn de maximaal toegestane
concentratie in mg/l voor het zomergemiddelde.
Het doel voor temperatuur is de toegestane maximale waarde in 0C voor de
maximum jaar waarde.
Het doel voor doorzicht is de minimaal benodigde waarde in meters voor het
zomergemiddelde.
Het doel voor zuurstof is de bandbreedte van het verzadigingspercentage
waarbinnen het zomergemiddelde moet blijven.
Het doel voor zuurgraad (pH, eenheidsloos) is de bandbreedte waarbinnen het
zomergemiddelde moet blijven.

5 Beoordeling huidige toestand
In onderstaande tabellen staat de beoordeling van de huidige toestand op basis van de bijgestelde
biologische en fysisch-chemische doelen voor de periode 2022-2027 in bijlage 3. De huidige toestand
wordt gebaseerd op de 3 laatste meetjaren en als laatste meetjaar 2019 (rapportagejaar 2020).

5.1 Biologie

De biologische toestand krijgt als oordeel ‘goed’ als de huidige toestand een hogere score oplevert
dan de doelwaarde in bijlage 3. Doordat de doelwaarden meestal naar beneden zijn bijgesteld, krijgt
de huidige toestand vaker het oordeel ‘goed’.

5.2 Ondersteunende fysische-chemie

Fosfaat, stikstof, chloride en temperatuur krijgen het oordeel ‘goed’ als de huidige toestand een
lagere waarde heeft dan de doelwaarde in bijlage 3. Doordat de doelwaarden voor fosfaat en stikstof
veelal naar boven zijn bijgesteld, krijgt de huidige toestand vaker het oordeel goed. Bij doorzicht
krijgt de huidige toestand het oordeel ‘goed’ als deze hoger is dan de doelwaarde. Bij zuurstof en
zuurgraad krijgt de huidige toestand het oordeel ‘goed’ als deze binnen de range ligt van de
doelwaarde.

