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1

INLEIDING

1.1 Aanleiding
Voor de KRW opgave vindt (wettelijk verplichte) monitoring plaats. Doel is de kwaliteit van de
ecologische en chemische toestand van onze oppervlaktewaterlichamen te bepalen. Deze
verplichting komt voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In het ‘Protocol monitoring en
toestandsbeoordeling oppervlaktewaterlichamen KRW’ [3] (verder: het protocol) staan de eisen
vermeld voor de KRW-monitoringsprogramma’s.
Het KRW monitoringprogramma moet laten zien op basis van welke meetgegevens de beoordeling
van de toestand van de waterlichamen voor de KRW rapportage tot stand komt. De oordelen moeten
representatief zijn. Hiervoor moeten naast de feitelijk informatie (meetdata) ook afwegingen en
keuzes worden vastgelegd in het monitoringprogramma. Belangrijk is hierbij de onderbouwing vast
te leggen en deze actueel te houden. Richtlijn hoe dit te doen is opgenomen in het document "Eisen
achtergronddocumentatie KRW-monitoringsprogramma" [4, 5].

1.2 Doelstelling
Het aanleggen en bijhouden van achtergronddocumentatie bij de KRW-monitoringsprogramma’s
dient de volgende doelen:
Voldoen aan de vereisten vanuit het protocol [3].
Vastleggen van informatie over achtergronden van en wijzigingen in het
monitoringsprogramma, zodat deze ook na bijvoorbeeld personele wisselingen inzichtelijk
blijven.
Vastleggen van de motivering bij afwijkingen van het protocol, zodat eventuele vragen
hierover (bijvoorbeeld vanuit de EU) eenvoudiger kunnen worden beantwoord.
Bereiken van landelijke uniformiteit in de wijze van beschrijven van de achtergronden, zodat
bijvoorbeeld afstemming tussen waterbeheerders over monitoring(data) eenvoudiger kan
plaatsvinden.
Eenvoudiger maken van een volgende collegiale toetsing door het rijk.

1.3 Leeswijzer
De opzet van het rapport is conform de inhoudsopgave in het document "Eisen
achtergronddocumentatie KRW-monitoringsprogramma" [4, 5]. Daaraan zijn enkele onderdelen
toegevoegd (hoofdstuk 8 en 9) die specifiek van toepassing zijn op de monitoring van de
waterkwaliteit in brede zin bij HHNK.
In hoofdstuk 2 is de scope van dit rapport toegelicht.
In hoofdstuk 3 wordt de monitoring van de chemische toestand besproken. Daarbij gaat het zowel
om de monitoring van de prioritaire stoffen als de specifiek verontreinigende stoffen. Deze worden,
analoog aan het ‘Protocol monitoring en toestandsbeoordeling oppervlaktewaterlichamen KRW’ [3],
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gezamenlijk besproken vanwege de overlap in de monitoring en de daarbij gemaakte keuzes.
Hoofdstuk 4 is daarom niet ingevuld.
In hoofdstuk 5 wordt het meetnet voor de fysische chemie toegelicht, daarbij is onderscheid
gemaakt in de monitoring ten behoeve van de KRW-toetsing en -beoordeling en de overige
monitoring van de fysische chemie. In hoofdstuk 6 is dit uitgewerkt voor de biologie, eveneens
onderscheiden naar monitoring voor KRW-toetsing en -beoordeling en overige biologische
monitoring.
Hoofdstuk 7 gaat over de situaties waarin -structureel- beheerdersoordelen worden toegekend.
Het volledige ‘basismeetnet waterkwaliteit’ (BMW) van HHNK wordt gepresenteerd in hoofdstuk 8,
hierin worden naast de KRW-meetnetten ook de aanvullende meetnetten voor waterkwaliteit van
HHNK toegelicht. Er is om praktische redenen voor gekozen om dit ook in dit rapport op te nemen,
zodat er één compleet overzicht van de waterkwaliteitsmonitoring beschikbaar is.
Ten slotte wordt in hoofdstuk 9 ingegaan op de ‘monitoring nader onderzoek’ (MNO). Dit is
onderdeel van de KRW-monitoring en wordt hier behandeld omdat het voortvloeit uit vragen die zich
aandienen bij de KRW-toetsing en -beoordeling en bij de KRW-watersysteemanalyses. Het gaat om
(verdiepend) onderzoek dat nodig is voor het begrip van het ecologisch functioneren, voor de
redenen van het niet voldoen aan de KRW-normen en bij het definiëren en verder uitwerken van
KRW-maatregelen.
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2

SCOPE

2.1 Inhoudelijke afbakening
Dit document heeft betrekking op achtergronddocumentatie bij het KRW monitoringsprogramma
HHNK 2022-2027 voor oppervlaktewaterlichamen, conform de reikwijdte van het protocol [3].
Daartoe horen ook keuzes omtrent de toestandsbeoordeling. Dit document heeft, conform paragraaf
1.2 van het protocol, géén betrekking op de volgende vormen en doelen van monitoring en
toestandsbeoordeling:

Monitoring en toestandsbeoordeling van grondwaterlichamen voor de KRW.

Monitoring gericht op beantwoording van specifieke onderzoeksvragen voor de KRW zoals
specifieke maatregel-effectrelaties. De ‘monitoring nader onderzoek’ wordt in dit rapport per
onderdeel alleen kort toegelicht. Dit vormt de basis voor de concrete inhoudelijke en
projectmatige uitwerking elders.

Daarnaast heeft dit document géén betrekking op het administratieve beheer van de KRWmonitoringsprogramma’s dat plaatsvindt in het toetsinstrumentarium Aquo-kit. In voorkomende
gevallen wordt daar wel kort op ingegaan, met name bij het toekennen van beheerdersoordelen
(hoofdstuk 7).
HHNK heeft er ten behoeve van de overzichtelijkheid voor gekozen om in dit document ook de
overige vormen van monitoring van de waterkwaliteit op te nemen. Dit betreft de monitoring van de
waterkwaliteit en biologie in de ‘overige wateren’ en de monitoring van de waterkwaliteit in enkele
aanvullende meetnetten. Er is echter telkens onderscheid gemaakt in KRW- en overige monitoring.
Typen monitoring KRW
De KRW maakt onderscheid in drie typen monitoring: “toestand en trend monitoring” (TT),
“operationele monitoring” (OM) en “monitoring nader onderzoek” (MNO). Elk hebben ze hun eigen
doel en hun eigen set aan meetlocaties, parameters en monitoringsfrequenties. Voor TT en OM ligt
dit grotendeels vast, voor MNO is dit niet het geval. Dit heeft te maken met het doel van de
monitoring [3]:

Toestand en trendmonitoring (TT) heeft tot doel het vaststellen en beoordelen van lange termijn
trends voor zowel de effecten van menselijke activiteiten als veranderingen in natuurlijke
omstandigheden op grotere schaal;

Operationele monitoring (OM) heeft als doelstelling: (1) de toestand vast te stellen van de
waterlichamen waarvan gebleken is dat ze gevaar lopen de milieudoelstellingen niet te bereiken
en (2) uit de maatregelenprogramma’s resulterende wijzigingen in de toestand van die
waterlichamen te beoordelen;

Monitoring Nader Onderzoek (MNO) heeft tot doel om: (1) indien onbekend, de reden voor een
overschrijding van de milieudoelen te onderzoeken en (2) om de omvang en het effect van een
incidentele verontreiniging (calamiteit) vast te stellen.
Figuur 1 geeft dit schematisch weer, waarbij tevens in grote lijnen is aangegeven waar en wat
gemonitord dient te worden. In het geval van MNO is dit dus grotendeels niet concreet
gespecificeerd.
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Figuur 1. Typen monitoring voor de KRW.

Monitoring ‘overige wateren’
De monitoring in water(del)en die niet vallen binnen de begrenzing van het formele KRWwaterlichaam, maar wel onderdeel uitmaken van hetzelfde watersysteem als het waterlichaam
('overige wateren'), wordt wel in dit plan meegenomen. Op geselecteerde meetpunten worden de
fysisch-chemische waterkwaliteit en de biologie volgens KRW-voorschrift gemonitord. Een deel van
deze gegevens wordt gebruikt voor de toestandsbeoordeling.
Voorwaarde bij de toestandsbepaling voor de KRW (toetsen en beoordelen) is hierbij dat ze hetzelfde
watertype hebben als het betreffende waterlichaam. Daarom worden de resultaten van de
biologische meetpunten (met hetzelfde watertype als het waterlichaam) zonder weging betrokken in
de KRW toestandsbepaling. Voor de ondersteunende stoffen (o.a. stikstof en fosfor) geldt dit niet:
hiervoor worden bij de KRW toestandsbepaling alleen de metingen van de KRW-monitoringslocatie
(rapportagepunt) in het waterlichaam meegenomen [3].
Monitoring waterkwaliteit in aanvullende meetnetten
Naast de opgave voor de KRW wordt in dit rapport ook aandacht besteed aan een aantal andere
meetnetten voor waterkwaliteit, overeenkomstig de opzet van 2016-2021 [2]. Hiermee wordt
bereikt dat ook de gemaakte keuzes voor de niet KRW-monitoring worden vastgelegd en de opgave
aan het laboratorium Waterproef zo efficiënt mogelijk plaatsvindt. Figuur 2 geeft een overzicht van
de meetnetten voor waterkwaliteit van HHNK. De meetnetten voor zwemwater en
gewasbeschermingsmiddelen blijven in dit achtergrondrapport grotendeels buiten beschouwing, de
overige meetnetten zijn in dit rapport vastgelegd.
De overige (niet KRW-)monitoring wordt in een apart hoofdstuk (8) besproken.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Monitoring waterkwaliteit - achtergrondinformatie t.b.v. de KRW 2021
Pagina

Datum

Registratienummer

9 van 71

15 november 2021

21.1022787

Figuur 2. Schematische weergave monitoring voor de waterkwaliteit in de periode 2022-2027 met toelichting.

2.2 Ruimtelijk niveau
Er zijn bij HHNK 51 waterlichamen (situatie 2021, zie bijlage III). Het beheergebied van HHNK
omvat alle binnendijks gelegen oppervlaktewateren; enkele kleinere gebieden die buitendijks liggen
vallen onder RWS. Ieder waterlichaam kent minstens één KRW-monitoringslocatie (rapportagepunt)
en gemiddeld ca. 5 overige meetpunten, afhankelijk van de complexiteit en omvang van het
watersysteem. Figuur 3 geeft een overzicht van de meetpunten voor de KRW-monitoring van HHNK.
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Figuur 3. Overzicht van KRW-meetpunten in het Basismeetnet Waterkwaliteit (BMW) voor SGBP3 (2022-2027).
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Ter toelichting op Figuur 3:
In het basismeetnet waterkwaliteit van HHNK wordt onderscheid gemaakt in (zie ook §3.2, §5.2,
§6.2 en bijlage II):

TT-locaties (5): meetpunten voor toestand- en trendmonitoring ten behoeve van de KRW. De
TT-locaties zijn tevens KRW-monitoringslocatie. Specifiek van belang voor de TT-monitoring van
de chemie;

KRW-monitoringslocaties (63): dit zijn de formele meetpunten voor de KRW-rapportage die
liggen binnen de begrenzing van de waterlichamen. Op deze meetpunten wordt de fysischechemie gemeten ten behoeve van de KRW-toetsing en –beoordeling en op een deel van deze
punten ook de biologie;

OM-biologie (110): dit zijn de meetpunten die worden gebruikt voor de KRW-toetsing en beoordeling van de biologie. Het betreft alléén meetpunten met hetzelfde watertype als het
waterlichaam. Hier wordt ook fysische chemie gemeten;

WL+ (233): aanvullende meetpunten voor fysische chemie en biologie in de ‘overige wateren’.
Deze locaties hebben een watertype dat afwijkt van dat van het waterlichaam en worden
daarom niet gebruikt voor de formele KRW-toetsing en -beoordeling;

Overig: diverse meetpunten die voor diverse doeleinden worden bemonsterd.

2.3 Actualisatiecyclus
Voor dit achtergrondrapport wordt als basis het rapport voor 2016-2021 gebruikt [2], aangevuld met
de analyses van ‘probleemstoffen’ binnen de groepen van prioritaire en specifiek verontreinigende
stoffen uit 2020 [1] en 2021 [6]. Het rapport kan worden beschouwd als een update voor de
komende periode 2022-2027, aangepast aan het landelijke format. Hierbij zijn eventuele
aanpassingen aan waterlichamen, meetpunten en pakketten meegenomen.
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3

MONITORING CHEMISCHE TOESTAND

In dit hoofdstuk wordt de motivering uiteengezet van de keuzes ten aanzien van de (binnen de
planperiode) voorziene monitoring van stoffen voor toestand- en trendmonitoring (TT) en
operationele monitoring (OM) voor de chemie. Omdat er veel overlap is tussen beide groepen van
stoffen, worden in dit hoofdstuk (net als in het ‘protocol’ [3]) de prioritaire en de specifiek
verontreinigende stoffen gezamenlijk besproken. Stikstof en fosfor worden met de andere fysischchemische biologie ondersteunende parameters besproken in hoofdstuk 5.

3.1 Parameters
Een overzicht van de te meten parameters met cyclus en frequentie is opgenomen in bijlage I.
Toestand- en trendmonitoring
Vooralsnog zijn alle prioritaire stoffen en specifiek verontreinigende stoffen uit de KRW-lijsten
opgenomen in de TT-monitoring. Voor de betreffende planperiode (2022-2027) worden echter alleen
de als (mogelijke) probleemstoffen geidentificeerde stoffen gemonitord. Dit zijn stoffen die de norm
overschrijden en stoffen waarvan dat (nog) onzeker is in verband met een te hoge rapportagegrens
en/of te weinig gegevens. Daarnaast zijn er enkele stoffen waarvoor (ook landelijk) géén
meetmethoden beschikbaar zijn (octamethylcyclotetrasiloxaan, benzylchloride en alfa,alfadichloortolueen), deze zullen in de monitoring worden opgenomen zodra daarvoor geschikte
methoden beschikbaar zijn. Ten slotte zal het bestrijdingsmiddel propoxur niet worden gemonitord.
De reden hiervoor is dat de rapportagegrens voor deze stof ruim boven de norm ligt en de stof niet
in één van de reeds te meten meetpakketten van HHNK wordt meegenomen. Monitoring voegt dus
weinig informatie toe en is bovendien relatief duur. Eén en ander is toegelicht in een aparte
rapportage over probleemstoffen [6].
Operationele monitoring
Operationele monitoring vindt in de periode 2022-2027 plaats voor de volgende probleemstoffen en
mogelijke probleemstoffen:

Ammonium; deze specifiek verontreinigende stof overschrijdt in veel waterlichamen de norm en
is dus een probleemstof. Ammonium wordt als ecologie-ondersteunende fysisch-chemische
parameter gemeten in het meetnet OM-biologie. Deze gegevens worden gebruikt voor KRWtoetsing en -beoordeling;

Prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen die zijn opgenomen in het meetnet
gewasbeschermingsmiddelen (GBM) van HHNK (zie bijlage I). Dit is feitelijk te zien als een
invulling van de operationele monitoring voor de KRW. De meetgegevens uit het GBM kunnen
echter niet rechtstreeks worden gebruikt voor de toetsing en zullen daarom worden gebruikt
voor het toekennen van beheerdersoordelen (zie hoofdstuk 7).
Operationele monitoring is in de periode 2022-2027 (nog) niet gepland voor de (mogelijke)
probleemstoffen in de volgende stofgroepen:

Bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen en biociden) die niet in het meetnet GBM
van HHNK worden gemeten. Dit meetnet dekt echter vrijwel alle (mogelijke) probleemstoffen
voor HHNK [6];

Metalen en overige elementen. Deze worden de komende jaren wel éénmalig (gebiedsbreed)
gemeten, waarna een nadere analyse zal worden uitgevoerd van probleemstoffen [6];

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s). De probleemstoffen binnen deze groep zijn
alomtegenwoordig en overschrijden in dat geval (bijna) overal de normen (ubiquitair);
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Overige verontreinigende stoffen.

Ondanks dat er binnen deze groepen van stoffen probleemstoffen of mogelijke probleemstoffen
aanwezig zijn, zijn deze vooralsnog niet opgenomen in de operationele monitoring. Redenen
hiervoor zijn [6]:

Onvoldoende nauwkeurige meetmethoden. Veel stoffen kunnen niet nauwkeurig genoeg worden
gemeten om te kunnen toetsen, soms ligt de laagst betrouwbare meetwaarde (rapportagegrens)
wel een factor 1000 boven de norm. In dit geval is het pas zinvol om uitgebreider te meten bij
verlaging van de rapportagegrens. Dit geldt voor stoffen in vrijwel alle stofgroepen [6];

Alomtegenwoordigheid (ubiquitaire stoffen), deze stoffen komen overal voor en vertonen geen
duidelijk ruimtelijke variatie in gehalten. In dit geval levert uitgebreide monitoring niet of
nauwelijks extra informatie en kan de monitoring beperkt worden tot de TT-locaties [3];

Normstelling in relatie tot natuurlijke achtergrondwaarden. Dit geldt vooral voor metalen en
overige elementen. Er is nog veel onduidelijk over de actuele situatie (er wordt komende jaren
extra gemeten, ook ten behoeve van 2e lijns-beoordeling van metalen) en de ‘natuurlijke’
achtergrondwaarden in het beheergebied. Daarom is eerst een nadere analyse nodig van de
gemeten gehalten in relatie tot achtergrondwaarden en normen. Pas dan kan operationele
monitoring zinvol worden ingevuld [6].
Aanvullende (éénmalige) monitoring voor stoffen waarvan weinig gegevens zijn
Voor een deel van de stoffen is nog te weinig informatie beschikbaar om te kunnen bepalen of het
probleemstoffen zijn en daarmee om de monitoring op een zinvolle wijze in te vullen. Daarom is
onderzocht of een éénmalige meetcampagne op alle KRW-monitoringslocaties voor deze stoffen
wenselijk is. Hierbij is gebleken dat een deel van de stoffen voor de periode 2019-2021 vaak wel in
de monitoring is opgenomen, maar dat de gegevens door verschillende omstandigheden (o.a.
nieuwe analysemethoden, latere aanlevering, meting pas in 2021), nog niet beschikbaar waren.
Daarom is voor deze stoffen besloten de data-analyse op een later tijdstip uit te voeren en op basis
daarvan een besluit te nemen over aanvullende monitoring van deze stoffen [6].
Specifiek voor de metalen geldt dat er de komende jaren éénmalig aanvullende monitoring zal
plaatsvinden, zodat ieder stof in ieder waterlichaam ten minste één jaar is gemeten. Dit geldt voor
zilver, boor, barium, beryllium, kobalt, molybdeen, antimoon, tin, telluur, titaan, thallium en
vanadium. Deze worden in de periode 2022 t/m 2024 in het roulerend meetnet (bijlage IV)
opgenomen, zodat er in 2025 een gebiedsdekkende dataset beschikbaar is voor nadere analyse.
Voor seleen en uranium is alleen in 2022 nog een meetronde nodig voor een gebiedsdekkend beeld
[6].
Aanvullende (éénmalige) monitoring voor stoffen met een te hoge rapportagegrens
Een ander probleem bij het identificeren van probleemstoffen is zoals gezegd een te hoge
rapportagegrens, waardoor toetsing niet mogelijk is. Voor stoffen waarvan de rapportagegrens
(ruim) hoger ligt dan de norm, zal een éénmalige meetcampagne worden gestart na verbetering van
de meetmethoden [6].
Biotamonitoring
14 van de 133 stoffen hebben naast normen voor metingen in oppervlaktewater ook een biotanorm.
Landelijk is er recent een pilot naar het meten in biota afgerond [21], HHNK werkt mee aan deze
landelijke ontwikkelingen maar gaat de komende jaren zelf nog niet in biota meten. In het rapport
over probleemstoffen [6] wordt verwezen naar uitkomsten uit het landelijke rapport [21].
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3.2 KRW-monitoringslocaties en meetpunten
In deze paragraaf wordt de keuze ten aanzien van de situering van KRW-monitoringslocaties en
meetpunten toegelicht, met onderscheid naar TT en OM. In Tabel 11 in bijlage II is een overzicht
opgenomen van de KRW-meetpunten voor TT-monitoring en de KRW-monitoringslocaties in de
waterlichamen.
3.2.1 KRW-monitoringslocaties voor toestand- en trendmonitoring
Er zijn voor de periode 2022-2027 (SGBP3) 5 locaties voor toestand- en trendmonitoring in het
beheergebied van HHNK. Dit zijn (zie Figuur 4 en Figuur 6):

002002 in Schardam (representatief voor het oostelijke deel),

135701 in Den Helder (representatief voor het noordelijke deel),

158202 in Zaandam (representatief voor het zuidelijke deel),

204002 in het Zwanenwater (representatief voor de duinwateren, ook op Texel),

803016 op Texel (representatief voor de polders op Texel).

Figuur 4. Het beheergebied van HHNK opgedeeld in de 51 waterlichamen met de 5 TT locaties.

3.2.2 KRW-monitoringslocaties voor operationele monitoring
Operationele monitoring voor de chemie vindt plaats voor ammonium en voor een deel van de
gewasbeschermingsmiddelen (zie bijlage I). Ammonium wordt gemeten op alle 63 KRWmonitoringslocaties voor operationele monitoring, verdeeld over alle 51 waterlichamen (zie Figuur
5). Daarmee is ieder waterlichaam ‘gedekt’ voor deze probleemstof.
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Figuur 5. Het beheergebied van HHNK opgedeeld in de 51 waterlichamen met de 63 KRW-monitoringslocaties voor operationele
monitoring.

Voor de gewasbeschermingsmiddelen wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit het GBM-meetnet
van HHNK. De overwegingen ten aanzien van de locatiekeuze en de keuze van de parameters zijn
beschreven in [7, 8]. Omdat de locaties van dit meetnet afwijken van de officiële KRWmonitoringslocaties, en omdat voor een deel van de stoffen ook niet wordt voldaan aan de
voorgeschreven meetfrequentie, is een directe KRW-toetsing in Aquo-kit niet mogelijk. De gegevens
zullen daarom worden gebruikt om de beoordeling voor specifieke waterlichamen en -stoffen met
een beheerdersoordeel bij te stellen, indien blijkt dat deze afwijkt van het oordeel op basis van de
TT-monitoring.

3.3 Clustering
In deze paragraaf worden de keuzes ten aanzien van de clustering toegelicht, met onderscheid naar
TT en OM.
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Toestand- en trendmonitoring
Binnen het beheergebied van HHNK zijn 5 locaties geselecteerd voor de toestand- en
trendmonitoring. Ieder van deze ‘TT-locaties’ is representatief voor een deel van het beheergebied,
het toetsresultaat van de TT-locatie wordt hierop ‘geprojecteerd’, dit zijn (zie Figuur 6):

002002 in Schardam (representatief voor het oostelijke deel),

135701 in Den Helder (representatief voor het noordelijke deel),

158202 in Zaandam (representatief voor het zuidelijke deel),

204002 in het Zwanenwater (representatief voor de duinwateren),

803016 op Texel (representatief voor de polders op Texel).
Operationele monitoring
Voor de operationele monitoring van de chemie wordt géén clustering toegepast.

Figuur 6. Projectie van de resultaten van de 5 TT-locaties op de 51 waterlichamen.

3.4 Monitoringscyclus en -frequentie
In deze paragraaf wordt de monitoringscyclus en -frequentie van de geselecteerde stoffen
toegelicht, met onderscheid naar TT en OM. Aanvullende monitoring (éénmalig) is voorzien voor
enkele metalen.
Toestand- en trendmonitoring
De toestand- en trendmonitoring van de chemie is gedifferentieerd in de monitoringscyclus voor:

de zogenaamde prioritaire ‘trend’stoffen (ééns per 3 jaar),

de (mogelijke) probleemstoffen (ééns per 6 jaar),

de stoffen waarvan uit de analyse van monitoringdata is gebleken dat ze nooit de normen
overschrijden (ééns per 18 jaar).
Eén en ander is toegelicht in [6]. De monitoringsfrequentie is 12 keer per jaar (maandelijks) voor
prioritaire stoffen en 4 keer per jaar (1 keer per kwartaal) voor specifiek verontreinigende stoffen.
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Operationele monitoring
Ammonium wordt op de KRW-monitoringslocaties jaarlijks gemeten, met een frequentie van 12 keer
per jaar (maandelijks). De gewasbeschermingsmiddelen in het GBM-meetnet van HHNK worden
jaarlijks (op 14 vaste locaties) en ééns per 3 jaar (op 43 roulerende locaties) gemeten met een
frequentie van 6 keer per jaar (maart-oktober). Voor de prioritaire stoffen uit deze lijst is dit dus
onvoldoende voor toetsing aan de KRW-normen.
Aanvullende monitoring
Voor zilver, boor, barium, beryllium, kobalt, molybdeen, antimoon, seleen, tin, telluur, titaan,
thallium, uranium en vanadium vindt de komende jaren aanvullende monitoring plaats op de KRWmonitoringslocaties. Dit geldt voor de stoffen en locaties waarvoor geen recente data (na 2019)
beschikbaar zijn. Er wordt gedurende één jaar gemeten met een frequentie van 4 keer per jaar.

3.5 Recente wijzigingen in het monitoringsprogramma
In deze paragraaf worden de wijzigingen in het monitoringsprogramma voor chemie op hoofdlijnen
besproken. Het betreft zowel de wijzigingen die de laatste 3 jaar zijn doorgevoerd, als de wijzigingen
in het nieuwe programma voor SGBP3 ten opzichte van SGBP2.
Wijzigingen in TT-locaties
Er zijn voor de periode 2022-2027 (SGBP3) 5 locaties voor toestand- en trendmonitoring in het
beheergebied van HHNK (zie Figuur 4). Dit waren 4 locaties voor SGPB2 (2016-2021), te weten:

002002 in Schardam (representatief voor het oostelijke deel),

135802 in Den Helder (representatief voor het noordelijke deel + Texel),

158202 in Zaandam (representatief voor het zuidelijke deel),

204002 in het Zwanenwater (representatief voor de duinwateren, ook op Texel).
Er zijn voor SGBP3 twee wijzigingen in de TT-locaties:

In 2020 is besloten om een TT locatie extra toe te voegen aan het meetnet (zie Figuur 4).
Locatie 135802 in Den Helder werd voor SGBP2 als TT-locatie gebruikt voor Texel. Texel kent
echter een eigen watersysteem, wat geen relatie heeft met het vasteland. Ook wordt er geen
water ingelaten. Daarom is meetpunt 803016 (Texel, Waal en Burg, Gemaal 'Krassekeet', voor
krooshek gemaal) als TT-locatie toegevoegd en vindt er geen projectie meer plaats van
metingen op het vasteland naar de waterlichamen op Texel (met uitzondering van de duinen).

Meetpunt 135802 in Den Helder wordt vervangen door 135701 (het Noord-Hollands kanaal t.p.v.
de brug nabij de Kooy). De reden hiervoor is dat bleek dat op locatie 135802 regelmatig hoge
tot zeer hoge (> 10.000 mg/l) chloridegehalten worden gemeten. Dit wijst op een zeer sterke
invloed van zeewater (soms > 50%), wat betekent dat de representativiteit en de bruikbaarheid
van de metingen in het geding is. Daarom is gekozen voor een meetpunt dat buiten de directe
invloedssfeer ligt van het zeewater en representatief is voor de kwaliteit van het water dat wordt
afgevoerd door de Schermerboezem-Noord naar de Waddenzee. Dit punt ligt iets zuidelijker dan
het huidige punt, bij de Kooybrug in Den Helder.
Wijzigingen in de OM-locaties
Er zijn voor de periode 2022-2027 (SGBP3) 63 locaties voor operationele monitoring (zie Figuur 5),
evenveel als in de voorgaande periode. Daarbij zijn de volgende wijziging opgetreden:

Voor waterlichaam NL12_840, het duingebied van Texel, is tijdens SGBP2 een nieuwe KRWmonitoringslocatie (808001) gekozen. In 2019 bleek namelijk dat locatie BDV048 (Texel,
oostelijk Horsmeertje t.p.v. peilschaal) niet meer goed te bereiken was. Daarom is deze locatie
vervangen door 808001 (Moksloot, t.p.v. duiker in de Hoornderslag, Noordzijde). Echter ook dit
punt kent problemen, omdat het ’s zomers regelmatig droogvalt. Daarom is dit punt verplaatst
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naar een locatie ten zuiden van de Hoornderslag (in het zelfde watersysteem). Hiervoor is een
nieuw meetpunt aangemaakt (808002), dit is de nieuwe KRW-monitoringslocatie met ingang van
SGBP3.
Tegelijkertijd met de wijziging van de TT-locatie 135802 in den Helder (zie bovenstaande), wordt
ook de KRW-monitoringslocatie 135802 vervangen door 135701 (het Noord-Hollands kanaal
t.p.v. de brug nabij de Kooy). Ook voor de fysische chemie (§5.5) en de biologie (§6.5) geldt dat
gezien de regelmatig hoge tot zeer hoge (> 10.000 mg/l) chloridegehalten, de representativiteit
en de bruikbaarheid van locatie 135802 voor de OM-monitoring in het geding is.
Meetpunt 675114 (Wervershoof, Laagwatersloot, tpv brug voor gemaal V.N.K.) was een KRWmonitoringslocatie in SGBP1 en is voor SGBP2 vervangen door 675129 (W'hoof, t.p.v. de duiker
in de Dirk Bijvoetweg). Per abuis is 675114 echter niet afgevoerd als KRW-monitoringslocatie,
waardoor er in de meetpuntentabel in het WKP nog 64 locaties stonden. Locatie 675114 zal voor
SGBP3 alsnog worden afgevoerd,
In verband met de verplaatsing van het gemaal wordt KRW-monitoringslocatie 208006
(Wieringerwaard, voor krooshek gemaal Wieringerwaard) vanaf 2024 (de eerste
monitoringsronde voor dit meetpunt in SGBP3) vervangen door 208017 (Wieringerwaard, einde
betonpas Sluizerweg voor krooshek gemaal).

Wijzigingen in de te meten parameters voor TT-monitoring
In de TT-monitoring van de chemie is gedurende SGBP2 al een wijziging opgetreden in de
parameterlijsten, dit betreft met name de specifiek verontreinigende stoffen. De lijst van deze
stoffen is fors uitgebreid (van 33 (Rijn relevante stoffen) naar 77 (totale lijst specifiek
verontreinigende stoffen). Deze zijn voor zover mogelijk in de afgelopen 3 meetjaren allen gemeten
op de TT-locaties en om te bepalen in hoeverre het probleemstoffen betreft eveneens op de KRWmonitoringslocaties.
Vanaf SGBP3 (2022-2027) worden niet alle stoffen meer in iedere periode van 6 jaar gemeten.
Alleen de ‘trend’ stoffen en de (mogelijke) probleemstoffen worden respectievelijk iedere 3 jaar en
iedere 6 jaar gemeten. De overige (niet-probleem)stoffen hoeven pas na 18 jaar weer gemeten
(2034-2040), tenzij er een toename in de belasting is of wordt verwacht. Een overzicht van de
stoffen en de meetcyclus en -frequentie staat in bijlage I.
Wijzigingen in de te meten parameters voor OM-monitoring
In de OM-monitoring van de chemie voor SGBP2 was een beperkt aantal stoffen opgenomen, deze
werden de afgelopen jaren jaarlijks gemeten. Het betrof Zink, PAK’s (pakket) en tributyltin op
respectievelijk 7, 8 en 2 locaties. Vanaf SGBP3 wordt de OM-monitoring voor deze stoffen gestopt.
De redenen hiervoor zijn:

Zink is, evenals andere metalen, regelmatig normoverschrijdend aangetroffen. Vaak betrof het
metingen zonder aanvullende DOC-meting voor tweedelijnsbeoordeling. In de periode 20192021 is op alle KRW-monitoringslocaties zink + DOC gemeten. Analyse van de resultaten hiervan
biedt de basis voor een zinvolle invulling van de operationele monitoring van zink, deze analyse
is voor de komende jaren gepland. Ook voor veel andere metalen geldt dat er ná 2021 (8
stoffen), 2022 (2 stoffen) en 2024 (de overige 12 stoffen) een goede dataset is, met metingen
in alle waterlichamen en met aanvullende parameters voor 2e lijns-beoordeling. Op basis hiervan
kan nut en noodzaak van operationele monitoring worden bepaald,

PAK’s zijn in het beheergebied van HHNK alomtegenwoordig en veel PAK’s zijn geïdentificeerd
als probleemstof. Vanwege de alomtegenwoordigheid / geringe ruimtelijke variatie en het
ontbreken van kennis over specifieke bronnen is besloten de monitoring van PAK’s te beperken
tot de TT-locaties. Wel zal een analyse worden uitgevoerd van mogelijk bronnen van PAK’s in het
beheergebied, op basis waarvan een eventuele zinvolle OM-monitoring kan worden uitgewerkt,
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Tributyltin werd in het verleden (vóór 2000) vaak normoverschrijdend aangetroffen. De laatste
jaren worden echter geen gehalten boven de rapportagegrens gemeten. De rapportagegrens ligt
echter een factor 10-15 hoger dan de huidige norm, waardoor monitoring pas weer zinvol is bij
een verlaging van de rapportagegrens. Tributyltin is echter een ‘prioritaire trend-stof’, wat
betekent dat deze nog wel ééns per 3 jaar gemeten moet worden. Daarom wordt de monitoring
op de TT-locaties voortgezet. De operationele monitoring voor de KRW en de monitoring op de
locaties voor de waterakkoorden (zie §8.3) wordt echter gestopt.

In het monitoringsprogramma voor SGBP3:

Is de monitoring van ammonium op de KRW-monitoringslocaties nu expliciet opgenomen.
Ammonium is een probleemstof in het gehele beheergebied van HHNK. De stof overschrijdt in
circa 2/3 van de gevallen de norm, vaak met een factor 2-5 of zelfs >5. In feite is dit geen
verandering, omdat ammonium reeds in de fysisch-chemische monitoring was opgenomen en al
bij de toetsing en -beoordeling werd meegenomen,

Is opgenomen dat de metingen van de gewasbeschermingsmiddelen uit het GBM-meetnet indien
mogelijk gebruikt zullen worden om beheerdersoordelen te geven voor specifieke waterlichamen.
Ook dit is feitelijk geen verandering in de monitoring, maar een wijziging in het benutten van de
beschikbare data voor KRW-toetsing en –beoordeling;

Is de éénmalige monitoring (aanvullend) opgenomen voor enkele metalen op de KRWmonitoringslocaties.
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4

MONITORING ECOLOGISCHE TOESTAND: SPECIFIEKE
VERONTREINIGENDE STOFFEN

4.1 Parameters
Zie onderdeel 3.1 van deze standaard inhoudsopgave

4.2 KRW-monitoringslocaties en meetpunten
Zie onderdeel 3.2 van deze standaard inhoudsopgave

4.3 Clustering
Zie onderdeel 3.3 van deze standaard inhoudsopgave

4.4 Monitoringscyclus en -frequentie
Zie onderdeel 3.4 van deze standaard inhoudsopgave

4.5 Recente wijzigingen in het monitoringsprogramma
Zie onderdeel 3.5 van deze standaard inhoudsopgave
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5

MONITORING ECOLOGISCHE TOESTAND: FYSISCH-CHEMISCHE
PARAMETERS

5.1 Parameters
In deze paragraaf wordt ingegaan op de te monitoren fysisch-chemische parameters voor TT en
motivering van keuzes ten aanzien van de te monitoren parameters voor OM. Omdat de operationele
monitoring van de fysische chemie reeds gebiedsdekkend is, vindt er geen aparte toestand- en trend
monitoring plaats.
5.1.1 Fysisch chemische parameters voor operationele monitoring van de KRW
Op de KRW-monitoringslocaties worden ten behoeve van de KRW-toetsing en -beoordeling de
volgende parameters gemeten [3]:

KRW toetsing fysische chemie (7 parameters): doorzicht, temperatuur, zuurgraad,
zuurstofverzadiging, totaal-fosfaat, totaal-stikstof en chloride.
Aanvullend hierop worden de volgende parameters gemeten:

Biologie ondersteunende parameters: EGV, zuurstofgehalte, bedekking kroos en drijfblad, orthofosfaat, Kjeldahl-stikstof, nitriet, nitraat en ammonium.
Deze parameters zijn opgenomen in 2 pakketten:
FC_veld
Veldmetingen: EGV, zicht, temp., pH, O2, zvp, %kroos+drijfblad
FC_nut_zout Nutrienten+chloride: totaal P, Ortho fosfaat, N-Kj, NO2, NO3, NH4, Cl
5.1.2 Overige fysisch chemische en hydromorfologische parameters
Naast bovenstaande fysisch-chemische parameters zijn ook andere parameters relevant voor het
begrip van het ecologisch functioneren van de watersystemen (ecologische systeemanalyse). Dit is
daarom ook van belang voor de KRW, betreft onder andere de volgende parameters:

Overige waterkwaliteitsparameters: o.a. M-getal, calcium, ijzer, kalium, magnesium, natrium en
sulfaat. Deze parameters worden vanaf 2016 niet meer standaard gemeten. Het bleek dat de
beschikbare metingen reeds een goed beeld gaven van de spreiding in tijd en ruimte binnen het
beheergebied. Bij de update voor de periode 2022-2027 wordt de monitoring van sommige van
deze parameters voor enkele gebieden toch weer opnieuw opgenomen. Belangrijkste reden
daarvoor is dat ze van belang zijn voor het begrip van het ecologisch functioneren van deze
gebieden. Het betreft Sulfaat, M-getal (waterstofcarbonaat), Calcium en Kalium in de zoete
wateren met een chloridegehalte < 200 mg/l.

Hydromorfologie (9 parameters)1: kwel of wegzijging, neerslag, verdamping, aanvoer, afvoer,
waterstand, waterdiepteverdeling, bodemsamenstelling, oeververdediging en helling
oeverprofiel. De monitoring van de hydromorfologie is verplicht [3] en is uitgewerkt in het
handboek hydromorfologie [9]. De resultaten van de hydromorfologische monitoring zijn veelal
vastgelegd in een gebiedsbeschrijving, deze moet bij de waterbeheerder opvraagbaar zijn [3].
Voor HHNK zijn in de periode 2016-2020 voor alle gebieden systeemanalyses uitgevoerd waarin
deze gegevens zijn verzameld, gebundeld en gerapporteerd (van Dam en Jaarsma, 2020).

1

In de beoordeling worden de hydromorfologische parameters alleen gebruikt om bij natuurlijke wateren het onderscheid tussen
de klasse ‘goed’ (GET) en zeer goed (ZGET) vast te stellen. Voor sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen geldt dat
hydromorfologie wordt gebruikt om vast te stellen of het Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP) is bereikt. In de praktijk speelt
hydromorfologie feitelijk geen rol in de beoordeling van waterlichamen. Hydromorfologie is echter wel van belang voor het
bepalen van de status van het waterlichaam (natuurlijk / sterk veranderd), om meer inzicht te krijgen in het ecologisch
functioneren van het waterlichaam, voor de onderbouwing van het GEP en om richting te geven aan eventuele maatregelen.
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De overige waterkwaliteitsparameters worden gemeten op de meetpunten met Cl < 200mg/l en zijn
opgenomen in het pakket:
FC_zoet
HCO3, SO4, Ca, K

5.2 KRW-monitoringslocaties en meetpunten
In deze paragraaf wordt ingegaan op de gemaakte keuzes ten aanzien van de KRWmonitoringslocaties en de overige meetpunten voor de fysische-chemie, met onderscheid naar TT en
OM. Omdat de operationele monitoring alle waterlichamen afdekt, wordt hierop eerst ingegaan. Voor
de toestand- en trendmonitoring wordt niet apart gemonitord, maar wordt geput uit de gegevens
van de operationele monitoring. Een overzicht van de specifieke meetlocaties is opgenomen in
BIJLAGE II (Tabel 11 t/m Tabel 13).
5.2.1 Operationele monitoring fysische chemie
De operationele monitoring van de fysische chemie kent meerdere doelen en bijbehorende
monitoringslocaties en meetpunten, dit zijn [2]:
1.
Monitoring ten behoeve van de KRW-toetsing en -beoordeling van de fysische chemie op de
KRW-monitoringslocaties; voorheen KRW-rapportagepunten (HHNK meetnet KRW_rapp);
2.
Monitoring van de fysische chemie op de meetpunten van de KRW-toetsing en -beoordeling
van de biologische kwaliteitselementen (HHNK meetnet KRW_OM_biologie). Deze gegevens
worden dus niet gebruikt voor KRW-toetsing en -beoordeling van de fysische chemie, maar
zijn o.a. nodig voor een beter begrip van de biologie en het ecologisch functioneren van
wateren (watersysteemanalyses);
3.
Monitoring van de fysische chemie op meetpunten in het ‘overige water’ (HHNK meetnet
KRW_WL+). Ook deze gegevens worden niet gebruikt voor KRW-toetsing en -beoordeling,
maar zijn nodig voor een beter begrip van het ecologisch functioneren
(watersysteemanalyses).
Ad 1. KRW_rapp: Dit betreft de fysisch chemische monitoring op de meetpunten in de
waterlichamen die als KRW-monitoringslocatie voor de KRW-toetsing en -beoordeling zijn
aangemeld. Het betreft 63 locaties in 51 waterlichamen (zie Figuur 5). Operationele monitoring van
de fysische chemie vindt derhalve in alle waterlichamen plaats.
Dit meetnet is bij de update van het KRW-monitoringsprogramma in 2016 (periode 2016-2021)
herzien [2]. In de polders is gekozen voor het rapportagepunt nabij het hoofdgemaal van de polder,
in enkele gevallen zijn er meerdere gemalen en dus ook meerdere rapportagepunten. De gedachte is
dat op deze wijze de monitoring voor de fysisch-chemische waterkwaliteit een “poldergemiddeld”
beeld geeft, wat beter aansluit bij de KRW opzet. In de meren is gekozen voor een rapportagepunt
midden in het meer, voor de boezems zijn vanwege de heterogeniteit vaak meerdere
rapportagepunten gekozen. Voor de periode 2022-2027 wordt dit in principe gehandhaafd, voor
zover er geen wijzigingen zijn opgetreden in het watersysteem of nabij de locaties van de
meetpunten (zie §5.5).
Ad 2 en 3. Naast de KRW monitoring van fysische chemie op de KRW-monitoringslocaties (ten
behoeve van KRW-toetsing en -beoordeling), wordt fysische chemie ook elders in het waterlichaam
en het aangrenzende afwateringsgebied (GAF90-gebied) gemonitord. Dit geldt voor de volgende
meetnetten en doelen [2]:
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•

•

KRW_OM_biologie: Dit betreft locaties met hetzelfde KRW-type als het waterlichaam. Hier
worden zowel biologische (zie §6.2.1) als biologie-ondersteunende fysisch-chemische
parameters gemeten;
KRW_WL+: Dit betreft locaties met een afwijkend KRW-type ten opzichte van het
waterlichaam. Ook hier worden zowel biologische (zie §6.2.1) als biologie-ondersteunende
fysisch-chemische parameters gemeten.

Daarnaast is vanaf 2022 een nieuw meetnet operationeel (KRW_zoet) waar enkele aanvullende
parameters worden gemeten in de zoetere (< 200 mgCl/l) wateren. Figuur 7 geeft de meetnetten
weer.

Figuur 7. KRW-meetpunten voor de fysische chemie. De linker figuur geeft de KRW-monitoringslocaties (KRW_rapp) weer, de
gegevens hiervan worden gebruikt voor de KRW-toetsing en –beoordeling. Daarnaast vindt fysisch chemische monitoring plaats
op de meetpunten voor de operationele monitoring van de biologie (KRW_OM_bio) en de meetpunten in het overige water
(KRW_WL+). De rechter figuur geeft het de meetpunten in het meetnet KRW-zoet weer. Zie tekst voor nadere toelichting.

5.2.2 Toestand en Trendmonitoring fysische-chemie
Er wordt geen aparte toestand en trendmonitoring uitgevoerd voor de fysische chemie, de
operationele monitoring dekt immers alle waterlichamen reeds af.
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5.3 Clustering
Voor de fysisch chemische KRW-monitoring wordt geen gebruik gemaakt van ‘clustering’.

5.4 Monitoringscyclus en -frequentie
De monitoringscyclus verschilt voor de rapportagepunten (jaarlijks) en voor de punten waar wordt
gemonitord ter ondersteuning van de biologische kwaliteitselementen (ééns per 3 jaar). In beide
gevallen wordt maandelijks bemonsterd, Tabel 1Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. laat dat
zien.
Tabel 1. Meetnet x pakket. Per meetnet is het aantal meetpunten aangegeven (augustus 2021, kan periodiek wijzigen). Per
pakket is cyclus en frequentie aangegeven, 1_12 en 3_12 staat voor een cyclus van respectievelijk van ééns per jaar en ééns per
3 jaar, met een frequentie van 12x per jaar.

FC_VELD
meetnet

aantal mp

KRW_rapp

63

KRW_OM_biologie en KRW_WL+

343

KRW_zoet

176

1_12

3_12

x

FC_nut_zout
1_12

3_12

FC_zoet
3_12

x
x

x
x

5.5 Recente wijzigingen in het monitoringsprogramma
Voor de wijzigingen in de KRW-monitoringslocaties wordt verwezen naar §3.5.
In de monitoring van de voor de KRW-toetsing en -beoordeling relevante parameters zijn geen
wijzigingen opgetreden.
Aanvullend worden in SGBP3 in het meetnet ‘KRW_zoet’ de parameters sulfaat, M-getal
(waterstofcarbonaat), calcium en kalium gemeten in wateren met een chloridegehalte < 200 mg/l.
Dit wordt niet gebruikt voor KRW-toetsing en -beoordeling, maar is nodig voor een beter begrip van
het ecologisch functioneren van de zoetere wateren (watersysteemanalyse). De grens van 200
mgCl/l is gebaseerd op een analyse van meetgegevens van de periode 1980-2016. In de analyse
(niet gepubliceerd) is gekeken naar de correlatie van het chloridegehalte met de parameters sulfaat,
M-getal (waterstofcarbonaat), calcium, kalium, magnesium en natrium. Hieruit bleek dat magnesium
en natrium dermate sterk zijn gecorreleerd aan het chloridegehalte (r2 >= 0,98), dat de monitoring
van deze parameters weinig aanvullende informatie geeft. Voor de overige parameters is dat in
mindere mate het geval, vooral bij lagere chloridegehalten zijn de (cor)relaties zwak. Uit de
systeemanalyses van de 51 KRW waterlichamen van Hollands Noorderkwartier [10] bleek bovendien
dat deze parameters vooral onderscheidend zijn voor de ecologie van wateren met chloridegehalten
< circa 150-200 mg/l.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Monitoring waterkwaliteit - achtergrondinformatie t.b.v. de KRW 2021
Pagina

Datum

Registratienummer

27 van 71

15 november 2021

21.1022787

6

MONITORING ECOLOGISCHE TOESTAND: BIOLOGISCHE
KWALITEITSELEMENTEN

6.1 Kwaliteitselementen
In deze paragraaf wordt ingegaan op de gemaakte keuzes ten aanzien van de toestand- en
trendmonitoring (TT) en de operationele monitoring (OM) van de biologische kwaliteitselementen
voor de KRW. Omdat de operationele monitoring van de biologische kwaliteitselementen reeds
gebiedsdekkend is, vindt er geen aparte TT-monitoring plaats.
6.1.1 Biologische kwaliteitselementen voor operationele monitoring van de KRW
Ten behoeve van de KRW-toetsing en -beoordeling worden alle relevante biologische
kwaliteitselementen in alle waterlichamen gemeten [3]; dit zijn macrofauna, macrofyten,
fytoplankton en vis.
Deze zijn opgenomen in 4 pakketten die door Waterproef worden gemonitord:
MAFA
macrofauna volgens KRW methodiek
MAFY
FYPL

macrofyten volgens KRW methodiek
fytoplankton volgens KRW methodiek

CHLFA

Chlorofyl-a

Het kwaliteitselement vis is voor de komende periode via een Europese aanbesteding uitbesteed aan
bureau ATKB. Dit kwaliteitselement wordt volgens de geldende KRW-methodiek bemonsterd, wel is
de frequentie afwijkend met een 9-jarige cyclus in plaats van de 6-jarige KRW-cyclus (zie §6.4).
6.1.2 Overige biologische kwaliteitselementen
Fytobenthos wordt gemeten op 7 locaties in stromende wateren (duinrellen) in de binnenduinrand.
Deze locaties worden bemonsterd volgens de KRW-methodiek, maar vallen vanwege hun afwijkende
watertype buiten de locaties voor formele KRW-toetsing en -beoordeling (overige wateren, HHNK
meetnet WL+). Aanvullend hierop wordt fytobenthos gemeten in waterlichaam NL12_410 (waterrijk
Heerhugowaard Stad van de Zon), dit is echter te zien als aparte (project)monitoring [12].

6.2 KRW-monitoringslocaties en meetpunten
In deze paragraaf wordt ingegaan op de keuzes met betrekking tot de situering van de KRWmonitoringslocaties, de bijbehorende monitoringsdoelen en de situering van de overige meetpunten
van de biologische kwaliteitselementen, met onderscheid naar TT en OM. Omdat de operationele
monitoring alle waterlichamen en alle biologische kwaliteitselementen afdekt, wordt hierop eerst
ingegaan. Dit betekent dat voor de toestand- en trendmonitoring kan worden geput uit de gegevens
van de operationele monitoring. Een overzicht van de specifieke meetlocaties is opgenomen in
BIJLAGE II (Tabel 11 t/m Tabel 13).
6.2.1 Operationele monitoring biologie
Voor de operationele monitoring van de biologie wordt onderscheid gemaakt in de biologische
kwaliteitselementen macrofyten (waterplanten), macrofauna (ongewervelde waterdieren),
fytoplankton (zwevende algen), fytobenthos (algen die op planten of ander substraat groeien) en
vis.
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Macrofyten, macrofauna, fytoplankton en fytobenthos
Deze kwaliteitselementen worden gemonitord op de, voor het betreffende kwaliteitselement
relevante, meetlocaties in de waterlichamen en het aangrenzende afwateringsgebied (GAF90gebied). Hier worden naast de biologische kwaliteitselementen ook de biologie-ondersteunende
fysisch-chemische parameters gemeten (zie §5.2.1). Uit deze data worden gegevens geput voor de
KRW-toetsing en -beoordeling. Voor de monitoring van de biologie wordt onderscheid gemaakt in de
volgende meetnetten [2]:
1.
KRW_Rapp: de meetpunten die worden gebruikt als KRW-monitoringslocatie voor de
rapportage aan Brussel. Op deze locaties wordt het fytoplankton bemonsterd, omdat wordt
verondersteld dat deze (net als voor de fysische chemie) een ‘gemiddeld’ beeld geven van het
fytoplankton voor het waterlichaam als geheel. Macrofyten en macrofauna worden hier alleen
bemonsterd wanneer het aanwezige habitat representatief is voor het waterlichaam (zie
KRW_rapp+bio in Figuur 8). Soms is dit niet het geval vanwege de aanwezigheid van
beschoeiingen, sterke stroming door gemalen et cetera;
2.
KRW_OM_biologie: dit zijn de overige meetpunten die worden gebruikt voor de KRWtoetsing en -beoordeling van de waterlichamen voor de biologie. Op deze locaties worden
roulerend (ééns per 3 jaar) de biologische kwaliteitselementen macrofyten en macrofauna
bemonsterd. Het betreft alleen de locaties met hetzelfde KRW-type als het waterlichaam;
3.
KRW_WL+: meetpunten met een KRW-type dat afwijkt van het waterlichaam, maar waar
eveneens roulerend (ééns per 3 jaar) macrofyten, macrofauna (en fytobenthos) worden
bemonsterd om een representatief beeld te geven van het gehele watersysteem (overige
wateren).
Bovenstaande meetnetten zijn te beschouwen als sets van meetpunten die ieder een andere rol
hebben bij de toetsing en beoordeling van de biologie voor de KRW. Dit is o.a. vastgelegd in het
KRW-monitoringsprogramma in Aquo-kit, waarbij het meetnet KRW_rapp bestaat uit de ‘KRWmonitoringslocaties’ en KRW_OM_biologie uit de overige meetpunten voor de biologie.
Ten behoeve van de opgave van de monitoring van de biologie aan laboratorium Waterproef, wordt
om praktische redenen nog een andere indeling van deze meetpunten in (deel)meetnetten
gehanteerd. Deze gaat uit van de hoofdwatertypen, de per hoofdwatertype te monitoren
kwaliteitselementen en de daarbij te hanteren methoden (zie kader).
Onderscheid in hoofdwatertypen
De relevante biologische kwaliteitselementen en de bijbehorende KRW-monitoringsmethode zijn afhankelijk van het watertype.
Zo wordt fytoplankton niet gemonitord in sloten, fytobenthos alleen in stromende wateren en verschilt de opnamemethodiek voor
macrofyten voor kanalen en meren. Daarom worden de meetpunten naast het onderscheid in de rol die ze spelen bij de KRW
toetsing en -beoordeling (KRW_Rapp, KRW_OM_biologie en KRW_WL+), eveneens onderscheiden naar het hoofdwatertype. De
volgende typen zijn onderscheiden:


KRW_sloten. Lijnvormige wateren tot 8 meter breed (M1a, M1b en M8);



KRW_kanalen. Lijnvormige wateren breder dan 8 meter (M3, M6a, M6b, M7a, M7b, M10);



KRW_meren: Vlakvormige wateren (M11, M14, M20, M25 en M27);



KRW_strom: Stromende wateren (duinrellen, R3 en R5).

De brakke wateren (M30 en M31) zijn toegedeeld aan het meest gelijkende van bovenstaande typen.

Per meetpunt is dus bepaald of het een KRW-monitoringslocatie is (bijlage II, Tabel 11), of het een meetpunt is voor de
operationele monitoring (bijlage II, Tabel 12) of dat het een meetpunt betreft in het overige water (bijlage II, Tabel 13), evenals
tot welk hoofdwatertype het behoort. Dit samen bepaalt welke monitoring er hoe en wanneer plaatsvindt (zie §6.4).
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Figuur 8. De linker figuur geeft de KRW-meetpunten weer voor de operationele monitoring van de biologie (KRW_OM_bio) en de
KRW-monitoringslocaties waar ook de biologische kwaliteitselementen macrofauna en macrofyten worden gemeten
(KRW_rapp+bio), beide worden gebruikt voor de toetsing en beoordeling van de biologie. Daarnaast zijn de meetpunten voor de
biologie in de ‘overige wateren’ (KRW_WL+) en de KRW-monitoringslocaties waar alleen fytoplankton en chlorofyl-a worden
gemeten (KRW_rapp). De rechter figuur geeft het hoofdwatertype per meetpunt weer. Zie tekst en kader voor nadere toelichting.

Vis
De monitoring van de visstand wijkt op een aantal punten af van die van de overig biologische
kwaliteitselementen. Zo ligt de monitoringscyclus lager (bij HHNK ongeveer ééns per 9 jaar). Ook
wordt vis niet op één meetpunt bemonsterd, maar op representatieve delen in het watersysteem. Op
basis hiervan wordt een schatting gemaakt van het totale visbestand [11]. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt in de visstand van het waterlichaam en die van het ‘overige water’. De
visstand van het waterlichaam wordt gekoppeld aan de KRW-monitoringslocatie en kan vervolgens
worden getoetst en beoordeeld. De visstand van het overige water kan eveneens worden getoetst en
beoordeeld, rekening houdend met het meest gelijkende watertype. Dit wordt echter buiten de
KRW-beoordeling gehouden.
6.2.2 Toestand en Trendmonitoring biologische kwaliteitselementen
Er wordt geen aparte toestand en trendmonitoring uitgevoerd voor de biologische
kwaliteitselementen, de operationele monitoring dekt immers alle waterlichamen reeds af.
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6.3 Clustering
Voor de KRW-monitoring voor de biologische kwaliteitselementen wordt geen gebruik gemaakt van
‘clustering’. Alle biologische kwaliteitselementen worden in alle waterlichamen gemonitord.

6.4 Monitoringscyclus en -frequentie
Tabel 2 geeft een overzicht van de KRW-monitoring voor de biologie. Per meetnet is aangegeven
welke pakketten er worden gemeten en op hoeveel meetpunten. Daarbij wordt, met uitzondering
van vis, de voorgeschreven monitoringscyclus en -frequentie aangehouden [3] en wordt gemonitord
conform de richtlijnen uit het handboek hydrobiologie [11].

meetnet

aantal mp 1_6 1_6 3_6

3_1

VIS

FYBEN

strom

sloten

kanalen

MAFA EN MAFY
meren

FYPL

CHLFA

Tabel 2. Meetnetten en pakketten voor de biologische kwaliteitselementen (augustus 2021, kan periodiek wijzigen). Per meetnet
is het aantal meetpunten aangegeven. Cyclus en frequentie (c_f) zijn per pakket aangegeven, 1_6 betekent dat er ieder jaar
(cyclus=1) maandelijks gedurende het zomerhalfjaar (frequentie=6) wordt gemonitord.

3_1

9_1

KRW_OM_biologie

110

105 16

89

5

KRW_WL+

233

109 35

74

117

7

7

In alle 51 waterlichamen.
Methode afhankelijk van
watertype en onderscheid
in waterlichaam en overig
water

Totaal KRW

406

214 61 202 122

7

7

51

KRW_rapp

63

63

63

63

63

10

39

Ter toelichting op de tabel:

Er zijn in totaal 406 KRW-meetpunten in het beheergebied, onderverdeeld in 63 KRWmonitoringslocaties, 110 overige meetpunten voor toetsing en beoordeling van de biologie en
233 meetpunten in de ‘overige wateren’. 61 meetpunten liggen in meren, 202 in kanalen, 122 in
sloten en 7 in stromende wateren;

Fytoplankton (FYPL) en chlorofyl-a (CHLFA) worden ieder jaar, maandelijks in het zomerhalfjaar
bemonsterd op de KRW-monitoringslocaties (KRW_rapp). Chlorofyl-a wordt daarnaast ook elke 3
jaar (roulerend), maandelijks in het zomerhalfjaar bemonsterd op de overige meetpunten in de
kanalen en meren;

Macrofauna (MAFA) en macrofyten (MAFY) worden iedere 3 jaar éénmalig bemonsterd op de
geselecteerde2 KRW-monitoringslocaties (KRW_rapp) en op de overige meetpunten in sloten,
kanalen en meren;

Fytobenthos wordt in de KRW-meetnetten alleen gemeten op 7 locaties in de stromende
wateren. Hier wordt iedere 3 jaar éénmalig bemonsterd.

Vis. Jaarlijks wordt een deel van de waterlichamen bemonsterd. Na 9 jaar is het gehele gebied
bemonsterd, dit wijkt af van de KRW-cyclus van ééns per 6 jaar. Gezien de kosten van de
visstandbemonstering en de relatief tragere reactie van de visstand op veranderingen in
milieucondities, is een geringere frequentie goed verdedigbaar. Wel kan een hogere frequentie
wenselijk zijn in waterlichamen met grote veranderingen. Om die reden zal de

2

Uit de lijst van 63 KRW-monitoringslocaties zijn meetpunten (49) geselecteerd die geschikt zijn bevonden voor de monitoring
van macrofyten en macrofauna. Niet alle locaties zijn geschikt, bijvoorbeeld omdat het habitat afwijkt ten opzichte van de rest
van het waterlichaam door beschoeiing, een grotere waterdiepte of sterke stroming nabij het gemaal.
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visstandbemonstering in waterlichaam NL12_410 (waterrijk Heerhugowaard Stad van de Zon)
dan ook vervroegd worden uitgevoerd, ten opzichte van de planning van ééns per 9 jaar [12].

6.5 Recente wijzigingen in het monitoringsprogramma
Voor de wijzigingen in de KRW-monitoringslocaties wordt verwezen naar §3.5.
In de aanvullende meetpunten voor de biologie is een kleine wijziging opgetreden. In polder Waal en
Burg op Texel is het watersysteem heringericht ten behoeve van natuurdoelstellingen. Dit heeft
gevolgen voor de ligging van het waterlichaam en de monitoringslocaties. Hierdoor is meetpunt
803002 komen te vervallen, hiervoor is 803022 (nieuw meetpunt) in de plaats gekomen. Dit
meetpunt wordt in 2022 bemonsterd.
In de monitoring van de voor de KRW-toetsing en -beoordeling relevante parameters zijn geen
wijzigingen opgetreden.
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7

TOEKENNING BEHEERDERSOORDELEN

Nederland heeft als uitgangspunt dat de KRW-rapportage geen leemtes mag bevatten. Dat wil
zeggen dat voor alle van toepassing zijnde kwaliteitselementen en stoffen in alle
oppervlaktewaterlichamen een oordeel wordt gerapporteerd. Als via het monitoringsprogramma
(inclusief toepassing van projectie) voor een stof in een oppervlaktewaterlichaam geen oordeel is
verkregen, wordt door de waterbeheerder een beheerdersoordeel vastgelegd.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op (structurele) redenen voor het toekennen van
beheerdersoordelen. Er zijn enkele gevallen waarvoor dit voor HHNK van toepassing is:
1. Chemie: stoffen waarvan is aangetoond dat ze voldoen aan de norm;
2. Chemie: stoffen die niet getoetst kunnen worden vanwege het ontbreken van een geschikte
analysetechniek;
3. Chemie: in geval van lokaal verhoogde achtergrondgehalten van metalen.
4. Chemie: op basis van gegevens en toetsresultaten uit het GBM meetnet;
Ad 1. Stoffen die voldoen aan de norm
Dit geldt voor stoffen waarvan is aangetoond dat ze voldoen aan de norm. Een beheerdersoordeel
‘voldoet’ kan worden toegekend aan stoffen waarvan eerdere metingen hebben uitgewezen dat er
geen sprake is van normoverschrijding. Dit is voor HHNK vastgelegd in de rapportage over
probleemstoffen [6]. Het zijn de stoffen die in Bijlage I. Monitoring prioritaire en specifiek
verontreinigende stoffen zijn opgenomen bij de prioritaire of specifiek verontreinigende stoffen met
een monitoringscyclus van 18 jaar. In het KRW-monitoringsprogramma in Aquo-kit worden deze
stoffen opgenomen met een monitoringsfrequentie van ‘0’ en een RedenGeenMonitoring code =
‘KEN’ (Kennis over emissies).
Ad 2. Stoffen waarvoor geen geschikte analysetechniek is
Dit geldt voor stoffen waarvoor “geen analysetechniek beschikbaar waarmee volgens QA/QC
richtlijnen vastgesteld kan worden of aan de norm wordt voldaan” [3]. De waterbeheerder kan in dit
geval als beheerdersoordeel rapporteren dat de stof ‘niet toetsbaar’ is. Voor veel van de stoffen die
in Bijlage I. Monitoring prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen als mogelijke probleemstof
voor HHNK zijn aangewezen, geldt dat ze ‘niet toetsbaar’ zijn vanwege een te hoge rapportagegrens.
Deze zijn vooralsnog wel in de TT-monitoring opgenomen, maar zullen bij toetsing het resultaat ‘niet
toetsbaar’ krijgen. Uitzondering is propoxur, welke niet gemeten wordt vanwege de hoge
rapportagegrens en de hoge meerkosten voor monitoring.
Voor zover ze niet in de monitoring zijn opgenomen, of t.z.t. de monitoring wordt gestopt, kan dit
worden aangegeven in het KRW-monitoringsprogramma in Aquo-kit. Betreffende stoffen kunnen
opgenomen worden met een monitoringsfrequentie van ‘0’ en een RedenGeenMonitoring code =
‘ANA’ (Geen geschikte analysetechniek). Dit geldt in het geval van HHNK voor de stoffen waarvoor in
het geheel geen analysetechniek beschikbaar is (octamethylcyclotetrasiloxaan, benzylchloride en
alfa,alfa-dichloortolueen) en voor propoxur.
Ad 3. Verhoogde achtergrondgehalten metalen
In het beheergebied van HHNK is waarschijnlijk sprake van (sterk) verhoogde achtergrondgehalten
[6]. Hiervoor mag een normoverschrijding middels een beheerdersoordeel gecorrigeerd worden. Dit
dient echter eerst nader onderbouwd te worden (zie MNO, hoofdstuk 9). In de toelichting bij de
‘Eisen achtergronddocumentatie KRW-monitoringsprogramma’ [4] wordt hierover het volgende
gezegd “Indien de waterbeheerder met een onderzoeksrapport kan aantonen dat de
normoverschrijdingen het gevolg zijn van de natuurlijke achtergrondconcentratie, kan de
waterbeheerder voor de betreffende oppervlaktewaterlichamen als beheerdersoordeel rapporteren
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dat de norm niet wordt overschreden.  In deze situatie wordt op basis van de volgens het
monitoringsprogramma ingewonnen gegevens een normoverschrijding geconstateerd. Deze is echter
aantoonbaar het gevolg van een lokaal verhoogde natuurlijke achtergrondconcentratie en niet van
antropogene bronnen. In de achtergronddocumentatie dient te worden verwezen naar het genoemde
onderzoeksrapport.”
Ad 4. Resultaten uit het meetnet gewasbeschermingsmiddelen (GBM)
In dit geval wordt het beheerdersoordeel gebruikt om metingen buiten het KRW-meetnet te kunnen
gebruiken voor een nadere differentiering van de metingen op de TT-locaties en de projectie van de
resultaten daarvan op de waterlichamen. Dit gebeurt achteraf, aan de hand van metingen en
toetsresultaten uit het GBM meetnet van HHNK, voor de waterlichamen waarin dit meetnet wordt
bemeten.
In de toelichting bij de ‘Eisen achtergronddocumentatie KRW-monitoringsprogramma’ [4] wordt
hierover het volgende gezegd “Bij het toekennen van een beheerdersoordeel dient altijd in de
achtergronddocumentatie bij het monitoringsprogramma te worden vastgelegd op welke gegevens
dit beheerdersoordeel is gebaseerd (bijvoorbeeld: ‘meetgegevens uit jaar X t.b.v. onderzoek Y’, of
alleen ‘onderzoek Y’, etc.).”
Ontbrekende waarden
Ten slotte kan een beheerdersoordeel worden toegepast, wanneer verwacht wordt dat ontbrekende
waarden van invloed zijn op het beoordelingsresultaat. Dit beheerdersoordeel wordt echter niet
structureel gegeven maar pas achteraf, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat er metingen ontbreken.
Langetermijntendensen
Vooralsnog is er voor gekozen de prioritaire stoffen met een ‘trendverplichting’ te meten in het TTmeetnet met een cyclus van ééns per 3 jaar en een frequentie van 12 keer per jaar. Dit kan op
termijn wellicht anders worden ingestoken; uit de handleiding bij de achtergrondrapportage
“Overwogen kan worden om een specifiek meetnet aan te wijzen waarmee voor het monitoren van
langetermijntendensen voldaan wordt aan de eisen uit de Richtlijn prioritaire stoffen. Nagegaan kan
worden of voor dit doel landelijk een beperkt aantal bestaande monitoringslocaties voor toestand- en
trendbepaling kan worden gebruikt.”
Stappenplan KRW-monitoringprogramma OW 2020.versie: 2021-03-11
Bij de KRW-toestandsbeoordeling in 2021 zal automatisch een KRW-toestandsoordeel ‘Voldoet’ worden
gegenereerd als er mét goede reden op representatieve OM monitoringlocatie geen monitoring van een stof heeft
plaatsgevonden.
Hiermee worden zogenaamde witte vlekken in de rapportage voorkomen. Ter info: de reden “Geen geschikte
analysetechniek” is hierbij geen goede reden, en zal automatisch een OM-oordeel ‘Niet toetsbaar’ genereren.
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8

BASISMEETNET WATERKWALITEIT HHNK

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het gehele basismeetnet waterkwaliteit (BMW)
van HHNK.

8.1 Historische ontwikkeling
Herziening meetnetten 2009
Met de komst van de KRW zijn de meetnetten in 2009 herzien [13]. Met de bestaande meetnetten
was de afgelopen decennia (vóór 2009) veel belangrijke informatie verkregen over de kwaliteit van
de watersystemen in het beheergebied van HHNK. Tevens leverden deze meetnetten belangrijke
informatie om knelpunten en mogelijke oorzaken van problemen met waterkwaliteit te analyseren
[14, 15].
In 2009 zijn vijf meetnetten gedefinieerd [13]. De eerste drie waren feitelijk bestaande meetnetten,
gedifferentieerd naar ligging in het watersysteem (in de kleinere hoofdwatergangen en het
achterland, de grotere wateren en de knooppunten) en naar het type metingen (fysisch-chemisch
en/of biologisch). Dit betreft de meetnetten:

Waterkwaliteit: een dicht netwerk van meetpunten in het watersysteem (veelal de kleinere
hoofdwatergangen en wateren in het achterland) waar zowel fysisch-chemische als biologische
parameters gemeten worden. Hier wordt roulerend (3 jaarlijks) gemeten;

Grote wateren: een bestaand HHNK-meetnet in de grotere (boezem)wateren, vooral gericht op
fysisch-chemische parameters. Hier wordt jaarlijks gemeten;

Interne/ externe knooppunten: een fysisch-chemisch meetnet om de vrachten van stoffen in
beeld te brengen, op basis waarvan water- en stoffenbalansen opgesteld kunnen worden.
Externe knooppunten (overdracht naar gaf-gebieden in beheer bij RWS) worden jaarlijks en
interne knooppunten (overdracht tussen gaf-gebieden HHNK) driejaarlijks bemeten.
De drie bestaande meetnetten (en de daar gemeten analysepakketten) dekten al een groot deel van
de KRW-informatiebehoefte af. Daarnaast leverden ze informatie over het gebied dat voor allerlei
doeleinden (specifieke projecten, balansstudies, trendanalyses, systeemanalyse,
gebiedsontwikkeling etc.) wordt gebruikt. De data zijn waardevol omdat ze gebiedsdekkend zijn en
al gedurende lange tijd worden verzameld. Dit maakt het mogelijk trends (bijvoorbeeld verzoeting
en afname van nutriënten) zowel in het hoofdsysteem als in de polders in beeld te brengen.
In 2009 is daarom besloten om zoveel mogelijk aan de bestaande meetnetten op te hangen en daar
waar de KRW aanvullende informatie vereiste, aanvullende meetnetten te definiëren. Dit waren de
meetnetten:

Toestand en trendmonitoring: aanvullend meetnet voor KRW T&T-monitoring.

Operationele monitoring: aanvullend meetnet voor KRW operationele monitoring.
Naast deze vijf meetnetten zijn er bij HHNK ook nog de volgende (waterkwaliteits)meetnetten:

Gewasbeschermingsmiddelen: Het GBM-meetnet bestaat uit vaste en roulerende
monsterpunten. Het staat feitelijk los van het meetnet waterkwaliteit en is opgezet in 2011 [8]
en herzien in 2020 [7]. In het huidige meetnet zijn er 57 meetlocaties, waarvan 14 vaste
locaties die jaarlijks worden gemeten en 43 roulerende locaties in een driejarige (voorheen
vijfjarige) cyclus. Van de 14 vaste meetlocaties worden 8 meetlocaties gerapporteerd aan het
landelijk meetnet. Dit betreft 7 bollenteelt locaties en 1 akkerbouw locatie. De monsterfrequentie
is op alle locaties 6 keer per jaar (maart-oktober) en op alle locaties worden dezelfde stoffen
gemeten. Er worden in totaal bijna 200 stoffen gemeten [7].
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Zwemwater: jaarlijks worden op circa 30 (huidig 31) meetpunten bacteriële (twee parameters)
en blauwalgen metingen uitgevoerd, gedurende het zwemseizoen. De eerste meting vindt plaats
rond half april vooraf aan het zwemseizoen, dat loopt van 1 mei tot 1 oktober.
Overig: MNLSO: Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (12 locaties);
Radioactiviteit: Landelijk meetnet radioactiviteit - Nationaal meetplan water bij nucleaire
ongevallen (2 locaties); en Waterakkoord: Metingen uit het waterakkoord tussen RWSIJsselmeer, HHNK en AGV. Deze 10 locaties zijn in 2016 ‘formeel’ als meetnet in het BMW
opgenomen [2].

Wijzigingen voor de periode 2016-2021
Zoals al eerder aangegeven bleek op verschillende momenten dat de bestaande meetnetten om
verschillende redenen aan herziening toe waren. Met name de ervaringen van de eerste 6 jaar met
de monitoring, toetsing en beoordeling voor de KRW, en de overgang van SGBP1 naar SGBP2, waren
aanleiding tot de herziening. Daarom is voor de periode 2016-2021 een aantal meetnetten opgesteld
dat optimaal voldeed aan de eisen van de KRW en daarnaast invulling geeft aan de
informatiebehoefte uit het dagelijkse waterbeheer. Tegelijkertijd is er wel voor gekozen daarbij
(opnieuw) zoveel mogelijk vast te houden aan het historische netwerk van meetlocaties in het
beheergebied, dit is o.a. van belang voor de continuïteit van de meetreeksen.
Ten behoeve van de update is de bestaande lijst met meetpunten en de bijbehorende typering
(KRW-watertype), nogmaals kritisch tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot een aantal
wijzigingen in het KRW-type en (soms als gevolg daarvan ook) in de toewijzing van de meetpunten
aan de meetnetten. Tevens zijn de meetpunten ten behoeve van de monitoring van de biologische
kwaliteitselementen ingedeeld in enkele ‘hoofdwatertypen’; sloten, kanalen en meren. Dit was nodig
omdat de KRW-monitoring voor deze hoofdtypen verschilt en het in het veld soms niet duidelijk was
tot welk hoofdtype een water behoorde.
De uiteindelijke opzet van de meetnetten voor 2016-2021 en de daarbij gemaakte keuzes zijn
vastgelegd in [2].

8.2 KRW meetnetten 2022-2027
In de voorgaande hoofdstukken is de KRW-monitoring uitgewerkt. In deze paragraaf worden de
daarbij onderscheiden meetnetten nogmaals kort samengevat. Voor de periode 2022-2027 zijn dit3:

KRW_TT: KRW meetpunten voor toestand- en trendmonitoring chemie,

KRW_rapp: KRW-monitoringslocaties in de waterlichamen,

KRW_OM_biologie: aanvullende meetpunten voor de operationele monitoring van de biologie,

KRW_WL+: meetpunten in de ‘overige wateren’

KRW_zoet: meetpunten in de zoetere wateren (Cl<200 mg/l)
De opzet van deze meetnetten is vooral bepaald door de informatiebehoefte vanuit de KRW-toetsing
en -beoordeling voor chemie en ecologie (KRW_TT, KRW_rapp en KRW_OM_biologie). De overige
meetnetten zijn echter nodig voor een breder inzicht in de ecologische kwaliteit van de
watersystemen (KRW_WL+) en een beter begrip van het ecologisch functioneren (KRW_zoet). In die
zin zijn ze ook niet los te zien van de KRW, die niet alleen over de formele waterlichamen maar ook
over het ‘overige water’ gaat.

3

Voor de uitwerking van de monitoring van de biologie (de daadwerkelijk te meten kwaliteitselementen en de daarbij
gehanteerde methoden per meetpunt) zijn de meetpunten ingedeeld in hoofdtypen: meren, kanalen, sloten en stromende
wateren (de meetnetten KRW_meren, KRW_kanalen, KRW_sloten en KRW_strom).
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Tabel 3 geeft een nadere toelichting op de KRW-meetnetten en de belangrijkste wijzigingen ten
opzichte van de voorgaande periode. Met uitzondering van KRW_zoet zijn deze meetnetten ook in de
vorige periode bemeten. In bijlage II is een overzicht van de KRW-meetpunten en -meetnetten voor
2022-2027 opgenomen.
Tabel 3. Toelichting meetnetten 2022-2027 (SGBP3) en belangrijkste wijzigingen ten opzichte van SGBP2.

Meetnet

Toelichting

Belangrijkste wijzigingen

KRW_TT

Dit meetnet dekt de vanuit de KRW vereiste toestand- en

TT-chemie: van 4 naar 5 locaties.

trendmonitoring. Dit geldt alleen voor de chemie (prioritaire

Bij toetsing en beoordeling in

en specifiek verontreinigende stoffen), voor de ecologie is

SGBP2 werd voor de

geen aparte monitoring nodig, hier volstaat de OM-

waterlichamen in de polders op

monitoring in de afzonderlijke waterlichamen. Het meetnet

Texel, gebruik gemaakt van

bestaat uit 4 locaties aan de randen van het beheersgebied

toetsresultaten van het vaste land

(Beemsteruitwatering, Den Helder, Waal en Burg op Texel en (Den Helder). Daar is nu een TTin de Zaan) en 1 locatie in de duinen (Zwanenwater).

locatie op Texel aan toegevoegd.
Tevens is het TT-meetpunt in de
Helder, vanwege periodiek zeer
hoge zoutgehalten (grote invloed
van zeewater), vervangen door
een meetpunt ten zuiden hiervan
(zie §3.5).

KRW_OM

Hier werd in SGBP2 voor enkele stoffen operationele

Meetnet is vervallen, zie §3.5 voor

chemie

monitoring uitgevoerd, in verband met geconstateerde

een toelichting.

overschrijdingen van de normen:


KRW_OM_Zn: locaties waar zink mogelijk een probleem
is;



KRW_OM_PAK: locaties waar polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK’s) mogelijk een probleem zijn;



KRW_OM_TBT: locaties waar tributyltin mogelijk een
probleem is.

KRW_rapp

Dit meetnet bestaat uit de meetpunten die als KRW-

In dit meetnet is een beperkt

monitoringslocatie voor waterlichamen zijn aangemeld ten

aantal wijzigingen opgetreden ten

behoeve van de KRW-toetsing en -beoordeling. Het betreft

opzichte van SGBP2, zie §3.5 voor

63 locaties in 51 waterlichamen. Voor de polders is gekozen

een toelichting op de wijzigingen.

is voor het meetpunt nabij het hoofdgemaal, de gedachte is
dat dit voor de fysisch-chemische waterkwaliteit een
“poldergemiddeld” beeld geeft, wat aansluit bij de KRWopzet. Voor meren ligt het meetpunt meestal midden op het
water. De boezems hebben vaak meerdere meetpunten als
KRW-monitoringslocaties.
KRW_OM

Dit betreft aanvullende meetlocaties in de waterlichamen en

Dit meetnet is in 2016 in deze

biologie

het aangrenzende afwateringsgebied (GAF90-gebied). Hier

vorm opgezet [2] en sindsdien

worden roulerend (ééns per 3 jaar) biologische (macrofauna,

vrijwel ongewijzigd gehandhaafd.

macrofyten, fytoplankton en fytobenthos) en biologie-

Wel zijn er enkele veranderingen

ondersteunende fysisch-chemische parameters gemeten. Vis

in de meetpunten. Zie §6.5 voor

wordt ééns per 9 jaar gemonitord. Uit deze data worden

een toelichting op de wijzigingen.

gegevens geput voor de KRW-toetsing en -beoordeling. Het
betreft de locaties die worden gebruikt voor de verplichte
rapportage over de waterlichamen naar Brussel (het zijn
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daarom alleen locaties met hetzelfde KRW-type als het
waterlichaam).
KRW_WL+

Dit betreft locaties met een KRW-type dat afwijkt van het

Dit meetnet is in 2016 in deze

waterlichaam, maar die worden bemonsterd om een

vorm opgezet [2] en sindsdien

representatief beeld te geven van het gehele watersysteem

vrijwel ongewijzigd gehandhaafd.

(overige wateren).

Er zijn enkele veranderingen in de

Ook hier worden biologische (vis, macrofauna, macrofyten,

meetpunten. Zie §6.5 voor een

fytoplankton en fytobenthos) en biologie-ondersteunende

toelichting op de wijzigingen.

fysisch-chemische parameters gemeten. Deze data worden
niet gebruikt voor de KRW-toetsing en -beoordeling.
Onderverde- Omdat de te meten biologische kwaliteitselementen (BKE’s)

Belangrijkste wijziging (gedurende

ling

en monitoringsmethoden verschillen per watertype, wordt

SGBP2) is de toevoeging van een

meetnetten

onderscheid gemaakt in:

categorie ‘stromende wateren’

KRW_rapp,



KRW_meren: Vlakvormige wateren (M11, M14, M20,

(KRW_strom). Dit betreft enkele

KRW_OM_bi

M25 en M27). BKE’s: macrofauna, macrofyten en

(7) duinrellen, waar een KRW-

ologie en

fytoplankton;

monitoring wordt uitgevoerd die

KRW_kanalen. Lijnvormige wateren breder dan 8 meter

afwijkt qua methode (KRW R-

(M3, M6a, M6b, M7a, M7b, M10). BKE’s: macrofauna,

type).

KRW_WL+



in deelmeetnetten
op basis van

macrofyten en fytoplankton;


watertype

KRW_sloten. Lijnvormige wateren tot 8 meter breed
(M1a, M1b en M8). BKE’s: macrofauna en macrofyten;



KRW_strom: stromende wateren, duinrellen (R3, R4 en
R5). BKE’s: macrofauna, macrofyten en fytobenthos.

De brakke wateren (M30 en M31) onderscheiden zich niet op
basis van de vorm, maar het zoutgehalte. Ze worden
afhankelijk van de vorm ook als sloot, kanaal of meer
bemonsterd en zijn daarom toegedeeld aan het meest
gelijkende van deze typen.
Vis wordt in alle waterlichamen gemonitord, waarbij
deelgebieden in het waterlichaam en in het ‘overige water’
gestratificeerd (o.b.v. aanwezige habitats) worden
bemonsterd [11].
KRW_zoet

Bij de update voor de periode 2022-2027 wordt de

Nieuw meetnet SGBP3, zie §5.1.2

monitoring van enkele fysisch-chemische parameters die in

voor toelichting.

2016 zijn geschrapt [2], voor sommige gebieden toch weer
opnieuw opgenomen. Belangrijkste reden is dat ze van
belang zijn voor het begrip van het ecologisch functioneren
van deze gebieden. Het betreft Sulfaat, M-getal
(waterstofcarbonaat), Calcium en Kalium in de zoetere
wateren met een chloridegehalte < 200 mg/l.

8.3 Overige meetnetten 2022-2027
Naast de monitoring voor de KRW kent het basismeetnet waterkwaliteit van HHNK (BMW) nog
enkele andere meetnetten die zijn bedoeld voor specifieke doeleinden, dit zijn:

EK: externe knooppunten

IK: interne knooppunten
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GW: grote wateren
Gewasbescherming:
GBM_landelijk: Gewasbeschermingsmiddelen t.b.v. landelijk meetnet, 8 locaties uit
GBM_vast (jaarlijks)
GBM_vast: Gewasbeschermingsmiddelen 14 vaste meetpunten (jaarlijks)
GBM_roulerend: Gewasbeschermingsmiddelen 43 roulerende meetpunten (ééns per 3 jaar)
MNLSO: Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater
Radioactiviteit: Landelijk meetnet radioactiviteit - Nationaal meetplan water bij nucleaire
ongevallen
Waterakkoord: Metingen uit het waterakkoord tussen RWS-IJsselmeer, HHNK en AGV

Tabel 4 geeft een nadere toelichting op de overige meetnetten voor de periode 2022-2027 en de
belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande periode. Ieder meetnet bestaat uit een
aantal meetpunten dat is geselecteerd uit het huidige (en historische) basismeetnet waterkwaliteit
van HHNK (BMW). Voor een overzicht van de meetpunten wordt verwezen naar bijlage II. Voor een
overzicht van de locaties in het gewasbeschermingsmiddelenmeetnet (GBM) wordt verwezen naar
[7]
Tabel 4. Toelichting overige meetnetten waterkwaliteit en belangrijkste wijzigingen ten opzichte van SGBP2.

meetnet

Toelichting

belangrijkste wijzigingen

EK

externe knooppunten, 22 locaties op de overgang van het

geen wijzigingen.

beheergebied naar omliggende watersystemen. Afwenteling
voor fysische-chemie en enkele geselecteerde stoffen.
IK

interne knooppunten, 66 locaties op de overgang van

geen wijzigingen.

watersystemen binnen het beheergebied (overgang polder
naar de boezem). Fysische-chemie.
GW

grote wateren, 58 locaties in grote wateren zoals meren en

geen wijzigingen.

boezems. Hier worden al sinds circa 1980-1990 fysischchemische parameters gemeten om een beeld te krijgen van
trends in de waterkwaliteit.
GBM_

Gewasbeschermingsmiddelen tbv. landelijk meetnet, 8

landelijk

locaties uit GBM_vast (jaarlijks)

GBM_

Gewasbeschermingsmiddelen vaste meetpunten, 14 locaties

vast

(jaarlijks)

GBM_

Gewasbeschermingsmiddelen roulerende meetpunten, 43

roulerend

locaties (ééns per 6 jaar)

MNLSO

12 locaties waar nutriënten (tot-P en tot-N en fracties)

In 2020 update van meetlocaties
en stoffenlijsten [7]

geen wijzigingen.

worden gemeten tbv. het Meetnet Nutriënten Landbouw
Specifiek Oppervlaktewater
Radio-

2 locaties waar periodiek (op aanvraag van RWS) monsters

activiteit

worden genomen tbv. het Landelijk meetnet radioactiviteit -

geen wijzigingen.

Nationaal meetplan water bij nucleaire ongevallen. RWS
verzorgt de analyses.
Water-

10 locaties op de overgang van het beheersgebied waar

Tributyltin is per 2020 vervallen,

akkoord

metingen worden verricht uit het waterakkoord tussen RWS-

de stof heeft een hoge

IJsselmeer, HHNK en AGV. Het betreft fysische-chemie (o.a.

rapportagegrens (RG) en wordt

nutriënten, zout en enkele veldmetingen) en chemie (PAK’s

nergens meer boven de RG

en Cu, FE en Zn). TBT is per 2022 vervallen

gemeten.
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8.4 Pakketten waterkwaliteit 2022-2024
Onderscheid wordt gemaakt in pakketten voor:

KRW-chemie: prioritaire ‘trend’ stoffen, (mogelijke) prioritaire probleemstoffen, (mogelijke)
specifiek verontreinigende probleemstoffen en stoffen voor 2e lijns-beoordeling van metalen;

Overige chemie (Zink, Pak’s, en diverse parameters voor waterakkoorden, tributyltin is per 2022
vervallen);

KRW:
fysische chemie: veldmetingen, nutriënten+zout, macrofauna, macrofyten, fytoplankton en
chlorofyl-a,
biologie (macrofauna, macrofyten, fytoplankton en chlorofyl-a).
Tabel 5 geeft een overzicht van de pakketten, Tabel 6 geeft een nadere toelichting op de nieuwe
pakketten en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige pakketten.
Tabel 5. Pakketten waterkwaliteit en biologie voor de periode 2022-2027.

KRW-Fysische
chemie en
biologie

Overig
chemie

KRW-chemie +
ondersteunende stoffen

groep

pakketcode
PRIO_trend
PS_prio
PS_svs

# par
23
9
44

PS_aanv
AANV_met1
AANV_met2

12
2

2L

5

2L+

1

2Lsal

1

2Lsal4

1

PAK16

9

Wat_akk_div

9

ZN

1

2l4

5

FC_veld
FC_nut_zout
FC_zoet
MAFA
MAFY
FYPL
FYBEN
CHLFA

7
7
4
1
1
1
1
1

omschrijving
KRW prioritaire stoffen met een trendverplichting, alleen op TT locaties
KRW prioritaire stoffen, (mogelijke) probleemstoffen, alleen op TT locaties
KRW specifiek verontreinigende stoffen, (mogelijke) probleemstoffen, alleen
op TT locaties
KRW (mogelijke) probleemstoffen, aanvullende meetronde i.v.m. te weinig
data. NB! Pas na oplevering en analyse data 2020 en 2021 invullen.
KRW aanvullende meetronde metalen 2022-2024 KRW_rapp
KRW aanvullende meetronde metalen 2022 KRW_rapp
Ondersteunende stoffen (Ca, Mg, Na, Corg en pH) voor 2de lijns beoordeling
koper, zink, lood en nikkel volgens BLM-systematiek (Biotic Ligand Model)
Hardheid (mg/l CaCO3) voor 2de lijns beoordeling Cadmium
Saliniteit voor correctie JG-MKN en/of MAC-MKN op basis van
achtergrondgehalten metalen (m.u.v. koper)
Saliniteit voor correctie JG-MKN en/of MAC-MKN op basis van
achtergrondgehalten metalen (m.u.v. koper)
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Diverse aanvullende parameters tbv waterakkoord RWS, HHNK en AGV (EGV,
Cu, Zn, Fe, Ca, SO4, Na, Mg, K, CO3)
Zink
Ondersteunende stoffen (Ca, Mg, Na, Corg en pH) voor 2de lijns beoordeling
koper, zink, lood en nikkel volgens BLM-systematiek (Biotic Ligand Model)
Veldmetingen: EGV, zicht, temp., pH, O2, zvp, %kroos+drijfblad
Nutriënten+chloride: totaal P, Ortho P, N-Kj, NO2, NO3, NH4, Cl
Ondersteunende parameters zoete wateren < 200 mgCl/l: HCO3, SO4, Ca, K
Macrofauna volgens KRW methodiek
Macrofyten volgens KRW methodiek
Fytoplankton volgens KRW methodiek
Fytobenthos volgens KRW methodiek
Chlorofyl

Tabel 6. Toelichting pakketten, belangrijkste wijzigingen en mogelijke aanvullingen

pakket
PRIO_trend

PS_prio

toelichting
KRW prioritaire stoffen met een
trendverplichting, alleen op TT locaties

belangrijkste wijzigingen + aandachtspunten
Nieuw pakket, alle (23) prioritaire stoffen die ééns per 3
jaar gemeten moeten worden voor trendbepaling [3],
zie ook bijlage II voor lijst stoffen

KRW prioritaire stoffen, (mogelijke)

Nieuw pakket, de overige (niet-trend) prioritaire stoffen

probleemstoffen, alleen op TT locaties

(9) die in 2021 als probleemstof of mogelijke
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probleemstof uit de analyse naar voren kwamen [6], zie
ook bijlage II voor lijst stoffen
Nieuw pakket, 44 van de 48 specifiek verontreinigende
PS_svs

KRW specifiek verontreinigende stoffen,

stoffen die in 2021 als probleemstof of mogelijke

(mogelijke) probleemstoffen, alleen op

probleemstof uit de analyse naar voren kwamen [6].

TT locaties

Voor 4 stoffen is geen geschikte analysetechniek
beschikbaar, zie ook bijlage II voor lijst stoffen
Nieuw pakket, bedoeld voor aanvullende monitoring
(éénmalig) op alle KRW-monitoringslocaties van

PS_aanv

KRW (mogelijke) probleemstoffen,

prioritaire of specifiek verontreinigende stoffen waarvan

aanvullende meetronde i.v.m. te weinig

in 2021 vanwege onvoldoende data niet konden worden

data.

vastgesteld of het een probleemstof betrof [6]. NB! Dit
pas invullen na oplevering en analyse van de data van
2020 en 2021.

AANV_met1

Zilver, boor, barium, beryllium, kobalt,

Nieuw pakket met 12 KRW metalen uit de lijst specifiek

molybdeen, antimoon, tin, telluur,

verontreinigende stoffen die aanvullend worden

titaan, thallium en vanadium,

gemeten in het roulerende meetnet op de

aanvullende meetronde i.v.m. te weinig

rapportagepunten in 2022 t/m 2024.

data.
Nieuw pakket met 2 KRW metalen uit de lijst specifiek
AANV_met2

Seleen en uranium, aanvullende

verontreinigende stoffen die aanvullend worden

meetronde i.v.m. te weinig data.

gemeten in het roulerende meetnet op de
rapportagepunten in 2022.

2L
en
2L4
2L+
2Lsal
en
2Lsal4
PAK16

Ondersteunende stoffen (Ca, Mg, Na,

Als aparte pakketten opgenomen. 2L zijn zelfde

Corg en pH) voor 2de lijns beoordeling

parameters als 2L4, maar met een andere frequentie

koper, zink, lood en nikkel volgens

(respectievelijk 12x en 4x per jaar)

BLM-systematiek (Biotic Ligand Model)
Hardheid (mg/l CaCO3) voor 2de lijns

Als apart pakket opgenomen.

beoordeling Cadmium
Saliniteit voor correctie JG-MKN en/of

Als nieuwe pakketten opgenomen, zal niet apart worden

MAC-MKN op basis van

gemeten. Waterproef berekent dit uit metingen van EGV

achtergrondgehalten metalen (m.u.v.

en temperatuur en rapporteert dit in Aquadesk.

koper)

Frequentie 2Lsal = 12x per jaar, 2Lsal4 = 4x per jaar

Polycyclische aromatische

Geen wijzigingen.

koolwaterstoffen
ZN

Zink

Zn+2l vervangen door Zn

FC_veld

Veldmetingen: EGV, zicht, temp., pH,

Geen wijzigingen in pakket. EGV is toegevoegd aan de

O2, zvp, %kroos+drijfblad

parameterlijst, maar werd al gemeten. %waterplanten
werd in het veld bepaald als %kroos+drijfblad, dit is
aangepast in de lijst

FC_nut_zout

Nutrienten+chloride: totaal P, Ortho

Geen wijzigingen.

fosfaat, N-Kj, NO2, NO3, NH4, Cl
FC_zoet

Ondersteunende parameters zoete

Nieuw pakket.

wateren < 200 mgCl/l: HCO3, SO4, Ca,
K
MAFA

macrofauna vlgns KRW methodiek

Geen wijzigingen.

MAFY

macrofyten vlgns KRW methodiek

Geen wijzigingen.

FYPL

fytoplankton vlgns KRW methodiek

Geen wijzigingen.

CHLFA

Chlorofyl

Geen wijzigingen.
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Wat_akk_div EGV, Cu, Zn, Fe, Ca, SO4, Na, Mg, K,

Geen wijzigingen.

CO3
vervallen



pakketten

PRIO+2l: KRW prioritaire stoffen (gehele lijst van 45 stoffen) + stoffen voor 2e lijns-oordeel
metalen (4 stoffen+pH)



RR+2l: KRW Rijn-relevante stoffen (gehele lijst) + stoffen voor 2e lijns-oordeel metalen (4
stoffen+pH)



ZN+2l: Zink + stoffen voor 2e lijns-oordeel metalen (4 stoffen+pH)



TBT: Tributyltin. Onderdeel van waterakkoord, is per 2022 vervallen.

8.5 Monitoringsprogramma 2022-2027
In Tabel 7 zijn de pakketten gekoppeld aan de meetnetten. Dit kan worden gezien als het
basismeetnet waterkwaliteit, ofwel het programma dat nodig is om de informatiebehoefte vanuit de
KRW en het operationele beheer af te dekken. Daarnaast is er nog de monitoring nader onderzoek
(MNO) die gericht is op het beantwoorden van specifieke vragen, het invullen van specifieke
kennisleemtes of calamiteiten. Dit is nog beperkt uitgewerkt (zie hoofdstuk 9).
Tabel 7. Meetnet x pakket. Per meetnet is het aantal meetpunten per jaar aangegeven (2022-2024, kan periodiek wijzigen). Per
pakket is cyclus en frequentie aangegeven, 6_4 staat bijvoorbeeld voor een cyclus van ééns per 6 jaar, 4x per jaar. Regio: j =
gebonden aan regio 1, 2 of 3 van het roulerende meetnet (zie bijlage IV). Regio: n = niet gebonden aan regio.

1

1
1

1

1

1 3
6 6

1

5
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

19

17

1

1

1

1

1

55

82

64

1

1

1

1

36

44

42

1

1

1

1

0

0

7

57

58

61

1

1

1

1
1

1

1

63 (ieder jaar)

1

1

1
1

2024

3
1

2023

1
6

2022

3
1

CHLFA

3
1

FYPL

MAFY

1 1 3 1 3 3
4 12 12 12 12 12

FYBEN

MAFA

1 1
12 12

FC_zoet

6
4

FC_nut_zout

3 3
12 12

FC_veld

PAK16

1
4

fys chem en ecol

ZN

2Lsal4

3
12

Wat_akk_div

2L+

6
4

2Lsal

6
4

2l

6
4

ov. chemie
2l4

AANV_met1

AANV_met2

cyclus
3 6
frequentie 12 12
regio
1
1
n
n
j
j
j
j
j
n
n
j
n
n

PRIO_trend

PS_svs

msoort netcode
krw-ch KRW-TT
krw-ec KRW_rap
KRW_meren
KRW_kanalen
KRW_sloten
KRW_strom
KRW_zoet
overige EK
IK
GW
MNLSO
Waterakkoord

KRW chemie
PS_prio

psoort
pakket

22 (ieder jaar)
1
1

56 (ieder jaar)
16

19

21

1

1

12 (ieder jaar)

1

1

10 (ieder jaar)
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9

MONITORING NADER ONDERZOEK

9.1 Overzicht van monitoring nader onderzoek voor SGBP3
Monitoring Nader Onderzoek (MNO) heeft tot doel om: (1) indien onbekend, de reden voor een
overschrijding van de milieudoelen te onderzoeken en (2) om de omvang en het effect van een
incidentele verontreiniging (calamiteit) vast te stellen [3]. De in dit rapport uitgewerkte onderdelen
hebben vooral betrekking op het eerste doel, namelijk een beter begrip van de reden voor het niet
behalen van de milieudoelen. MNO heeft niet altijd betrekking op daadwerkelijke monitoring, maar
kan ook het toepassen van modellen, expertsystemen of ecologische analyses betreffen (zie Figuur
1). In die zin zijn de uitgevoerde systeemanalyses [10] ook te zien als een vorm van MNO.
In de invulling van de monitoring nader onderzoek is de waterbeheerder echter vrij, het is geen
verplicht deel van de KRW-monitoring. MNO is in dit rapport opgenomen ten behoeve van de
overzichtelijkheid. Daarbij is de invulling vrij ‘breed’ opgevat door alle KRW-gerelateerde
aanvullende onderzoek op te nemen dat door HHNK is gepland in de periode 2022-2027. Dit betreft
zowel daadwerkelijke (project)monitoring als systeemanalyse, bronnenanalyse et cetera.
Tabel 8 geeft een overzicht van geplande onderzoeksmaatregelen en projectmonitoring in het
beheergebied van HHNK voor de periode 2022-2027 (SGBP3). De lijst is hoofdzakelijk gebaseerd op
de uitwerking van KRW-maatregelen en doelen voor HHNK voor 2022-2027 [18], aangevuld met
enkele aanbevelingen uit de analyse van probleemstoffen [6] en de watersysteemanalyses [10]. Het
betreft een globale beschrijving per onderdeel, de achtergronden zijn te vinden in de genoemde
rapporten. De onderdelen behoeven een nadere uitwerking voordat ze daadwerkelijk kunnen worden
uitgevoerd. Onderscheid is gemaakt in systeemanalyse, peilbeheer / beperken in- en uitlaat,
bronnen van toxische stoffen, effectiviteit van maatregelen, waterbodem en projectmonitoring.
De onderdelen worden in de navolgende paragrafen kort toegelicht.
Tabel 8. Overzicht van voorgenomen onderzoeksmaatregelen en projectmonitoring voor HHNK gedurende SGBP3. Onderscheid is
gemaakt in onderzoeksmaatregelen op het vlak van systeemanalyse, peilbeheer / beperken in- en uitlaat, bronnen van toxische
stoffen, effectiviteit van maatregelen, waterbodem en projectmonitoring. De code verwijst naar het overzicht van maatregelen
per waterlichaam in de factsheets bij de uitwerking van KRW-maatregelen en doelen voor 2022-2027 [18]. De onderdelen met de
code T&B (toetsing en beoordeling) zijn aanvullend hierop afkomstig uit de analyse van probleemstoffen [6] en die met de code
WSA uit de watersysteemanalyses [10].

Omschrijving
Systeemanalyse
Kansen voor optimalisatie inlaatbeheer en
verbetering waterkwaliteit Kalverpolder
(Natura2000)
Inzicht vergroten in kansen en knelpunten
waterkwaliteit (water- en stoffenbalans)

Code

Waterlichaam

Uitvoering

120-23

120 waterdelen
Schermerboezem-Zuid +

HHNK en
provincie

201-7

201 Alkmaardermeer

HHNK

Onderzoeken mogelijkheden Natura2000
doelstellingen i.r.t. stimuleren oevervegetatie

210-5

210 waterrijk Eilandspolder +

HHNK

Verkennen kansen en effecten van transitie
gebied (effecten wijziging landgebruik en
peilbeheer)
Opstellen water- en stoffenbalans voor de
recreatieplas, onderzoeken rol waterbodem

250-14

250 waterrijk polder Westzaan

HHNK en
provincie

401-2

401 Geestmerambacht

HHNK

Actualiseren water- en stoffenbalans rekening
houdend met stedelijke bronnen

415-8

415 waterdelen polder
Heerhugowaard

HHNK
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Actualiseren water- en stoffenbalans rekening
houdend met stedelijke bronnen

470-3

470 waterdelen Oosterpolder +

HHNK

Inzicht vergroten in kansen en knelpunten
waterkwaliteit (water- en stoffenbalans)

501-1

501 Amstelmeer

HHNK

Bepalen haalbaarheid en dimensionering
maatregelen

710-16

710 waterdelen Uitgeester- en
Heemskerkerbroekpolder +

HHNK

Onderzoek naar kansen scheiden waterstromen
langs binnenduinrand

730-16

730 waterdelen GrootLimmerpolder +

HHNK

Nader bepalen invloed bronnen inlaatpunten,
veenafbraak i.r.t. defosfateren

740-18

740 waterdelen Oosterzijpolder

HHNK

Actualiseren watersysteemanalyse n.a.v.
aanpassing waterlichaambegrenzing

760-17

760 waterdelen polders
Bergermeer +

HHNK

Aanpassen water- en stoffenbalans rekening
houdend met helling in gebied

770-13

770 waterdelen Verenigde polders HHNK
+

Opstellen water- en stoffenbalans rekening
houdend met vogels en vee als bron

810-4

810 waterdelen Westerduinen /
PWN

HHNK en PWN

820-4

820 waterdelen duingebied Zuid
NHN

HHNK en PWN

Opstellen water- en stoffenbalans rekening
houdend met vogels als bron

830-5

830 waterdelen duingebied Noord
NHN +

HHNK en
provincie

Bronnenanalyse en monitoring

840-2

840 waterdelen duingebied Texel

HHNK en
provincie

Peilbeheer / beperken in- en uitlaat
Onderzoek naar vasthouden en circuleren
(beperken gebiedsvreemd water)

202-8

202 waterrijk 't Twiske

HHNK en
Recreatiescha
p

Onderzoeken kansen voor lokaal hogere
210-3
waterpeilen en verminderen waterinlaat (isolatie
natuurdelen)
Onderzoek gericht op verminderen inlaat en
220-3
uitlaat en creëren luwtegebieden (aansluitend
op lopend onderzoek peilbeheer)

210 waterrijk Eilandspolder +

HHNK

220 waterrijk Wormer- en
Jisperveld

HHNK

Onderzoek inlaatbeperking, defosfatering en
blauwalgen via inlaat Alkmaardermeer Ook van
belang voor inlaattracé Polder Assendelft,
Wijkermeer en Uitgeester- en
Heemskerkerbroek
Verminderen belasting door inlaat

240-6

240 waterrijk Krommenieer
Woudpolder

HHNK

770-16

Verminderen belasting door inlaat

WSA

770 waterdelen Verenigde polders HHNK
+
420 Waterrijk polder Oosterdel + HHNK

460-9

460 waterdelen polder Drieban

HHNK

510 waterdelen WieringermeerWest +

HHNK

Bronnen van toxische stoffen
Onderzoek herkomst toxiciteit stedelijk gebied.
Opsporen bronnen om maatregelen te kunnen
treffen

Onderzoek van toezicht en handhaving naar
510-13
herkomst toxische stoffen. Inzicht in bronnen en
handelingsperspectief
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Onderzoek naar herkomst toxische stoffen.
Opnemen in monitoring nader onderzoek

520-15

Onderzoek vrijkomen metalen uit de bodem
(natuurlijke bronnen). Opnemen in monitoring
nader onderzoek

HHNK_
129 +
T&B

alle

gebiedsbreed

HHNK

Nader onderzoek bronnen PAK’s

T&B

alle

gebiedsbreed

HHNK

Nader onderzoek puntbronnen

T&B

alle

gebiedsbreed

HHNK

Landelijk actieplan ammonium

T&B

alle

gebiedsbreed

HHNK

Effectiviteit maatregelen
Onderzoek effectiviteit helofytenfilter Hollands
Bloementuin. Monitoring en advies beheer

540-10

540 waterdelen Anna
Paulownapolder laag

HHNK

830-3

830 waterdelen duingebied Noord
NHN +

HHNK

830 waterdelen duingebied Noord
NHN +

HHNK en
provincie

Waterbodem
Waterbodemonderzoek Zwanenwater

Projectmonitoring ecologische waterkwaliteit
Vergroten inzicht in watersysteem en
830-7
effectiviteit maatregelen
Nader onderzoek waterkwaliteit en vegetatie
duinwateren en update meetnet duinwateren

WSA

520 waterdelen WieringermeerOost +

810840

HHNK

waterdelen duinen

9.2 Systeemanalyse
In de periode 2016-2020 zijn voor alle KRW-gebieden van HHNK ecologische systeemanalyses
uitgevoerd [10]. Deze hebben een belangrijke basis gevormd voor het formuleren van doelen en
maatregelen [18]. Voor een deel van de gebieden waren de watersysteemanalyses (WSA) echter
onvolledig, vooral omdat er géén of verouderde water- en stoffenbalansen beschikbaar waren. Voor
andere gebieden is een nadere analyse nodig vanwege ontwikkelingen in het gebied of voor een
nadere analyse van de effecten van mogelijke maatregelen.
9.2.1 Water- en stoffenbalansen
In Tabel 8 is het opstellen / actualiseren van water- en stoffenbalansen opgenomen voor de
volgende gebieden :

Meren: van het Alkmaardermeer, het Amstelmeer en Geestmerambacht zijn géén afzonderlijke
waterbalansen beschikbaar. Ook van Twiske is een afzonderlijke balans van de plas nodig;

De duingebieden: van de Westerduinen/PWN, duingebied Zuid NHN, duingebied Noord NHN en
Texel zijn géén water- en stoffenbalansen beschikbaar;

Voor de polders Bergermeer is een actualisatie van de water- en stoffenbalans nodig vanwege
een aanpassing van de waterlichaambegrenzing, voor de Verenigde polders vanwege de helling
in het gebied (die tot op heden niet is meegenomen);

Voor polder Heerhugowaard en Oosterpolder dienen waterbalansen geactualiseerd te worden,
rekening houdend met stedelijke bronnen.
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Het opstellen van water- en stoffenbalansen kan op korte termijn in gang worden gezet en behoeft
vooral bij de start duidelijke afspraken over begrenzingen en uitgangspunten. Wel zijn er enkele
‘discussiepunten’ over de nut en noodzaak van balansstudies voor de ‘open’ meren en over de
uitwerking voor de duinen.
balansen meren
Voor het Alkmaardermeer is de verbinding met de Schermerboezem aan twee kanten open. Hierdoor
kan water het meer vrij in- en uitstromen. Naar verwachting zal de wind hierbij een grote rol spelen
en is op voorhand reeds duidelijk dat de invloed (nutriëntenbelasting) vanuit de Schermerboezem
zowel zeer groot als moeilijk kwantificeerbaar zal zijn. De vraag is dan welk extra inzicht een wateren stoffenbalans oplevert.
Voor het Amstelmeer geldt eveneens dat deze in open verbinding staat met de boezem en dat de
belasting met nutriënten hoog zal zijn. Hier speelt echter wel iets anders, namelijk de zoutbelasting.
Deze is vooral hoog vanuit het Balgzandkanaal en vanuit de kwel. Voor een beter inzicht hierin en in
de kansen voor zoet-zoutovergangen is een balansstudie voor het Amstelmeer / Amstelmeerboezem
wellicht wel interessant.
Voor de geïsoleerde meren (Geestmerambacht en Twiske) zijn water- en stoffenbalansen zeer
nuttig, als vertrekpunt voor een update van de systeemanalyses en de uitwerking van mogelijke
maatregelen.
balansen duinen
Voor de duingebieden dient te worden bepaald waarop de water- en stoffenbalansen betrekking
hebben; is dit op het gehele gebied, of op specifieke (grotere) waterdelen. Voor duingebied Noord
NHN is bijvoorbeeld het Zwanenwater veruit het grootse water en verdient dit aparte aandacht. Voor
de Westerduinen is de aanvoer van voorgezuiverd water door PWN sterk bepalend, voor Texel zijn er
verschillende deelgebieden, met ieder hun eigen hydrologie en belastingen. Voor alle duingebieden
geldt dat ze water verliezen naar de polders, in hoeverre wordt dit versterkt door lage polderpeilen?
Wat is de belasting door vogels en vee? Kortom dit behoeft nadere aandacht alvorens uit te werken.
9.2.2 Overige systeemanalyses
In Tabel 8 zijn diverse nadere analyses opgenomen voor de volgende gebieden:

Kansrijke gebieden - N2000: onderzoeken mogelijkheden voor verbetering waterkwaliteit en
oeverontwikkeling in de Natura2000 gebieden Kalverpolder en Eilandspolder;

Transitie gebied: voor Westzaan vanwege gebiedsontwikkelingen;

Effecten en dimensionering van maatregelen: Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder, GrootLimmerpolder (scheiden waterstromen binnenduinrand) en Oosterzijpolder (defosfatering);
In elk van deze gevallen is er een specifieke aanleiding om een KRW-gebied of een deelgebied nader
te onderzoeken. Dit zal elders verder uitgewerkt worden.

9.3 Peilbeheer / beperken in- en uitlaat
Uit de watersysteemanalyses bleek dat het peilbeheer en de daarmee gepaard gaande in- en uitlaat
vrijwel gebiedsbreed niet alleen zorgt voor een hoge belasting met nutriënten, maar ook voor een
sterke nivellering van de waterkwaliteit. Met andere woorden: de verschillende waterstromen
worden dusdanig sterk gemengd, dat gebiedseigen waterkwaliteit en gradiënten in de waterkwaliteit
verdwijnen. Dit heeft tot gevolg dat ook de ecologische diversiteit sterk afneemt. Dit wordt versterkt
doordat de waterpeilen vast zijn of zelfs tegengesteld zijn aan de natuurlijke peilfluctuatie, waardoor
ook de vegetatie in de oeverzone zich slecht ontwikkelt [10].
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Daar waar mogelijkheden zijn om de inlaat te beperken, meer peilfluctuatie toe te staan of meer
water vast te houden is een verbetering van de ecologische waterkwaliteit kansrijk. Tabel 8 geeft
hiervan een aantal voorbeelden, die nader onderzocht zullen worden. In veel gevallen zal hierin een
belangrijke rol zijn weggelegd voor balansstudies, waarbij op basis van de randvoorwaarden (vooral
de toegestane peilmarge) kan worden gekeken in hoeverre inlaat kan worden beperkt:

Voor Twiske is het nodig een aparte balans op te stellen van de plas (zie ook §9.2.1), voor de
overige gebieden zijn balansen beschikbaar. Beoordeeld moet worden in hoeverre deze (nog)
bruikbaar zijn.

Voor de Krommenieër Woudpolder zijn in 2018 waterbalansen opgesteld van de Crommenije en
van de gehele polder en zijn PCLake modelleringen uitgevoerd voor diverse inlaatscenario’s [19].
Deze kunnen als uitgangspunt worden gebruikt voor een nadere analyse van maatregelen;

Polder Oosterdel is toegevoegd aan deze lijst, omdat deze polder uit de systeemanalyses naar
voren kwam als één van de laagst belaste watersystemen. Nadere analyse heeft laten zie dat
hier vooral sprake is van een hoge belasting door inlaat en doorspoeling [20]. Deze polder
verdient daarom in dit kader nadere aandacht, er is een recent geüpdatete balans van dit
watersysteem beschikbaar.
Verder kent ieder gebied zijn eigen specifieke vraag, die elders verder uitgewerkt zal worden.

9.4 Bronnen van toxische stoffen
In Tabel 8 is nader onderzoek naar de herkomst van diverse toxisch stoffen opgenomen,
onderscheid kan worden gemaakt naar gebiedsspecifieke onderzoeken en onderzoeken van
specifieke groepen van stoffen of specifieke bronnen.
Diverse gebiedsspecifieke onderzoeken
Voor enkele gebieden (Polder Drieban en Wieringermeer Oost en West) zijn specifieke onderzoeken
voorzien naar de herkomst van toxisch stoffen. Deze dienen per gebied nader te worden uitgewerkt.
Nader onderzoek metalen
Voor het beheergebied van HHNK lijkt er een duidelijke relatie te zijn met enkele metalen en de
(historische) mariene invloed. Veel bodems bevatten mariene afzettingen en er is in een deel van
het gebied sprake van brakke kwel. Door oxidatie- en reductieprocessen kunnen dergelijke stoffen
vrijkomen. Er is naar verwachting een verband tussen de uitspoeling van deze stoffen en het
landgebruik, via de drooglegging en het peilbeheer (lagere grond- en oppervlaktewaterpeilen leiden
tot meer kwel en een hogere uitspoeling). Desondanks is de herkomst (bron) van de stoffen te zien
als ‘natuurlijk’. Bij de toetsing wordt deels rekening gehouden met de mariene invloed doordat er
een correctie is van de normen o.b.v. het zoutgehalte. Desondanks is de vraag of de nu gehanteerde
(gecorrigeerde) normen wel realistisch zijn voor het beheergebied van HHNK.
In het rapport over probleemstoffen [6] is enige achtergrondinformatie opgenomen over normen
voor metalen in relatie tot natuurlijke achtergrondgehalten. Hierin is o.a. te zien dat ‘natuurlijke
omstandigheden” (af- en uitspoeling bodem; KRW-artikel 4.4.a.iii) en ‘technisch onhaalbaar’
(onvolledig inzicht in emissies; KRW-artikel 4.4.a.i) als grond voor het niet behalen van de doelen
kunnen worden opgevoerd.
De nadere analyse van metalen kan het best worden uitgevoerd nadat de resultaten van de
monitoring van metalen in alle KRW-gebieden is afgerond (ná de laatste meetronde in 2024).
Mogelijk is het echter wenselijk, met het oog op de verdere uitwerking van monitoring of
maatregelen, om dit naar voren te halen.
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Nader onderzoek PAK’s
Onder de PAK’s zitten veel probleemstoffen. Norm-overschrijdingen worden gebiedsbreed
aangetroffen, er zijn geen duidelijke patronen zichtbaar [6]. Dit komt ook overeen met de
verwachting dat in het beheergebied van HHNK , net als landelijk, diffuse belasting de belangrijkste
bron is (Postma en Osté, 2020). Wanneer er van een stof geen lokale bronnen aanwezig zijn en er
geen ruimtelijke variatie aanwezig in de gehalten, kan worden volstaan met TT monitoring.
Voor de KRW-monitoring kan daarom voorlopig worden volstaan met het meten van het ‘PAK pakket’
op TT-locaties. Om de eventuele operationele monitoring (OM) in te vullen op een zinvolle manier, is
eerst nadere analyse nodig van:

mogelijke puntbronnen en daar gemeten gehalten (beschoeiingen, scheepvaart, afstromend
water wegen, RWZI’s),

trends in de tijd, die mogelijk zijn te relateren aan maatregelen (o.a. beperken PAK’s in coatings
en verduurzaamd hout, depositie).
De reden om dit nader te onderzoeken is dat er in het verleden op enkele locaties gericht werd
gemonitord naar PAK’s. De monitoringsgegevens zijn echter voor zover bekend nooit goed
geanalyseerd en er zijn geen maatregelen genomen om de specifieke bronnen aan te pakken. Voor
zover bekend zijn de bronnen ook nergens gedocumenteerd. Daarom wordt geadviseerd om dit
nader uit te zoeken, zodat ofwel kan worden volstaan met beperkte monitoring van PAK’s op TTlocaties (indien er geen aanwijzingen zijn voor bronnen) ofwel gericht kan worden gemonitord nabij
bronnen, zodat kan worden afgewogen of er maatregelen kunnen worden genomen.
Nader onderzoek puntbronnen
Wanneer bepaalde stoffen in het beheergebied worden aangetroffen die de normen overschrijden
(probleemstoffen), kan worden overwogen gericht te monitoren naar de bronnen van deze
verontreinigingen. Bijvoorbeeld meten bij RWZI’s die als “doorgeefluik” dienen voor deze stoffen.
Nadere analyse van metingen van verontreinigende stoffen kan hiertoe aanleiding geven, maar ook
voor “nieuwe” stoffen kan dit zinvol zijn. Nieuwe stoffen, waaronder medicijnresten, worden reeds
gemonitord bij RWZI’s. Vooralsnog is dit aanvullend op de KRW-stoffenlijsten.
Landelijk actieplan ammonium
Ammonium is één van de meest normoverschrijdende specifieke verontreinigde stoffen in Nederland.
De normstelling is echter gebaseerd op ammoniak, niet op ammonium, wat de toetsing
ondoorzichtig, het probleem lastig te duiden en het nemen van maatregelen ingewikkeld maakt.
In de afgelopen periode is geïnventariseerd hoe waterbeheerders effectief met het
ammoniumprobleem zouden kunnen omgaan. Dat is onder meer gedaan door een workshop te
organiseren in 2019, het verzamelen van uitgevoerde studies, commentaar te vragen op een eerste
(project)voorstel en een korte enquête. Vervolgens heeft RWS Deltares gevraagd om een ‘Actieplan
Ammonium’ te maken, waarin de benodigde acties voor rijk en regio worden beschreven om tot een
reductie te komen van het grote aantal normoverschrijdingen en de effecten van ammonium in het
algemeen [17].
Ook voor HHNK is ammonium een probleemstof, in veel waterlichamen wordt de norm
overschreden. Aanbevolen wordt om de ontwikkelingen rondom het landelijke actieplan te volgen en
de bevindingen te vertalen naar de situatie voor HHNK.
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9.5 Effectiviteit van maatregelen
Dit betreft de evaluatie van een specifieke maatregel, namelijk een onderzoek naar de effectiviteit
van het helofytenfilter voor Hollands Bloementuin in de waterdelen Anna Paulownapolder laag. Dit
onderzoek zal elders verder worden uitgewerkt.

9.6 Waterbodem
De waterbodem kan een belangrijke bron van nutriënten of toxische stoffen vormen, dit geldt met
name voor geïsoleerde waterlichamen. Specifiek voor het Zwanenwater is dit opgenomen in Tabel 8,
naar aanleiding van het achterblijven van het herstel van de waterkwaliteit na baggeren en
visstandbeheer. Dit is echter onderdeel van een breder onderzoek naar de water- en stofstromen
(o.a. belasting door vogels) van dit watersysteem en de mogelijkheden voor ecologisch herstel.
Voor de Geestmerambacht is ook waterbodemonderzoek opgenomen (in Tabel 8, onder
systeemanalyse). Dit zal zich echter niet alleen op de nalevering van nutriënten richten, maar tevens
op de mogelijke toxische effecten (ammoniak en/of zuurstofloosheid) van de waterbodem door
afbraakprocessen in de diepe delen van deze plas (zie ook [10]).

9.7 Projectmonitoring
Onder het kopje ‘projectmonitoring’ zijn twee onderzoeken opgenomen in de duingebieden. In de
uitwerking van KRW-maatregelen en doelen voor HHNK voor 2022-2027 [18] is opgenomen het
‘vergroten inzicht in watersysteem en effectiviteit maatregelen’ voor de waterdelen duingebied
Noord NHN +. Dit heeft veel overlap met de eerder genoemde systeemanalyse van dit gebied en het
waterbodemonderzoek. Niet helemaal duidelijk is wat hier verder onder wordt bedoeld.
Daarnaast is in de rapportage van de systeemanalyses [10] opgenomen dat inzicht in de actuele
water- en ecologische kwaliteit van alle duinwateren van HHNK nodig is. Daarop wordt in
onderstaande ingegaan.
Nader onderzoek en uitwerking meetnet duinwateren
De duinwateren behoren tot de ecologisch waardevolste watersystemen in het beheergebied van
Hollands Noorderkwartier. Aanleiding voor nader onderzoek is de constatering dat er van deze
gebieden weinig recente gegevens beschikbaar zijn van de biologie en de fysische chemie. Dat geldt
in het bijzonder voor de waternatuur, voor de terrestrische natuur is er meer beschikbaar. Dit
laatste heeft onder andere te maken met de aanwijzing als Natura 2000 gebieden. Eén van de
aanbevelingen uit de systeemanalyses was dan ook om de wateren in de duingebieden aanvullend te
monitoren (Van Dam & Jaarsma, 2020).
Er is inmiddels een notitie opgesteld [16] waarin kort wordt ingegaan op wat we weten van de
aquatische natuur in de duingebieden, welke watertypen er zijn te onderscheiden en welke
aquatische levensgemeenschappen daar in het verleden zijn aangetroffen. Dit dient als basis voor de
uitwerking van een monitoringsvoorstel voor de duinwateren, wat ook in de notitie is opgenomen.
Bij de uitwerking van het monitoringsvoorstel is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Omdat er op
dit moment een onvoldoende dekkend beeld is van de aanwezige variatie in duinwateren wordt eerst
een inventarisatiefase uitgevoerd. Daarbij wordt eerst een overzicht gemaakt van de aanwezige
duinwateren en wordt een éénmalig bemonsteringcampagne uitgevoerd van de waterkwaliteit en de
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vegetatie. In fase 2 worden de resultaten hiervan vertaald naar een verbeterd biologisch meetnet
voor de duinen.
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Bijlage I. Monitoring prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen
Tabel 9. Overzicht prioritaire stoffen en monitoring in de periode 2022-2027. PS=probleemstof in het beheergebied van HHNK,
waarbij J=ja, N=nee en ?=onbekend; voor een toelichting op de bepaling van de probleemstoffen zie [6]. TT=toestand- en
trendmonitoring op 5 locaties, met een C=cyclus van ééns per 3, 6 of 18 jaar en een F=frequentie van 12 x per jaar.
OM=operationele monitoring op een wisselend aantal locaties, waarbij NA=nadere invulling operationele monitoring na analyse
data 2019-2024 voor metalen en PAK’s. LM-GBM=stof uit landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen en GBM=stof uit lijst
overige bestrijdingsmiddelen; beide worden vanaf 2021 door HHNK jaarlijks op 14 locaties gemeten en ééns per 3 jaar op 43
locaties, met een frequentie van 6 x per jaar. AANV=aanvullende monitoring in 51 waterlichamen, waarbij RG=stof wordt
aanvullend gemeten indien de rapportagegrens voldoende verlaagd kan worden (tot beneden de norm). Bijzonderheden:
trend=stof met ‘trend’ verplichting, ubiq=ubiquitaire stof, biota=stof met biotanorm, KEN=reden géén monitoring in SGBP3 is
‘kennis van emissies’; deze stoffen hoeven pas na 18 jaar weer te worden gemeten.
code
stofnaam
alCl
alachloor
Ant
antraceen
atzne
atrazine
Ben
benzeen
sPBDE6
som PBDE28, 47, 99, 100, 153, 154
Cd
cadmium
T4ClC1a
tetrachloormethaan (tetra)
sC10C13Clakn som C10-C13-chlooralkanen
Clfvfs
chloorfenvinfos
C2yClprfs
ethylchloorpyrifos
sdrin4
som aldrin, dieldrin, endrin en isodrin
sDDX4
som 2,4'-DDT, 4,4'-DDT, 4,4'-DDD en 4,4'-DDE
44DDT
4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan
12DClC2a
1,2-dichloorethaan
DClC1a
dichloormethaan
DEHP
bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
Durn
diuron
endsfn
endosulfan (som alfa- en beta-isomeer)
Flu
fluorantheen
HCB
hexachloorbenzeen
HxClbtDen
hexachloorbutadieen
sHCH4
som a-, b-, c- en d-HCH
iptrn
isoproturon
Pb
lood
Hg
kwik
Naf
naftaleen
Ni
nikkel
s4C9yFol
som 4-nonylfenol-isomeren (vertakt)
4C9yFol
4-nonylfenol
4ttC8yFol
4-tertiair-octylfenol
PeClBen
pentachloorbenzeen
PeClFol
pentachloorfenol
BaP
benzo(a)pyreen
BbF
benzo(b)fluorantheen
BkF
benzo(k)fluorantheen
BghiPe
benzo(ghi)peryleen
InP
indeno(1,2,3-cd)pyreen
simzne
simazine
T4ClC2e
tetrachlooretheen (per)
TClC2e
trichlooretheen (tri)
TC4ySn
tributyltin (kation)
TClBen
trichloorbenzeen
TClC1a
trichloormethaan (chloroform)
Tfrlne
trifluraline
Dcfl
dicofol
slinvertPFOS som lineair en vertakte perfluoroctylsulfonaat
quinoxfn
quinoxyfen
sDOxns29
som 29 dioxines (Bbk, 1-1-2010: als TEQ)
acnfn
aclonifen
bfnx
bifenox
irgrl
Cybutryne
cypmtn
cypermethrin
DClvs
dichloorvos
sabcHBCD
som a-, b- en c-HBCD
sHpCl1
som heptachloor en cis-heptachloorepoxide
terbtn
terbutrin

TT
OM
AANV
CAS-nr
PS C F C
F C F Bijzonderheden
15972-60-8
N 18 12 GBM
120-12-7
N 3 12
NA
trend
1912-24-9
N 18 12 GBM
71-43-2
N 18 12 NVT
? 3 12 trend, ubiq, biota
7440-43-9
N 3 12
NA
trend
56-23-5
N 18 12 85535-84-8
? 3 12 trend
470-90-6
N 18 12 GBM
2921-88-2
N 18 12 GBM
NVT
N 18 12 GBM
NVT
N 18 12 GBM
50-29-3
N 18 12 GBM
107-06-2
N 18 12 75-09-2
N 18 12 117-81-7
? 3 12 trend
330-54-1
N 18 12 115-29-7
N 18 12 GBM
206-44-0
J 3 12
NA
trend, biota
118-74-1
? 3 12 GBM
RG trend, biota
87-68-3
? 3 12 GBM
RG trend, biota
NVT
N 3 12 trend
34123-59-6
N 18 12 LM-GBM
7439-92-1
J 3 12
NA
trend
7439-97-6
J 3 12
NA
trend, ubiq, biota
91-20-3
N 18 12
NA
7440-02-0
J 6 12
NA
84852-15-3
? 6 12 104-40-5
? 6 12 140-66-9
? 6 12 608-93-5
N 3 12 GBM
trend
87-86-5
N 18 12 50-32-8
J 3 12
NA
trend, ubiq, biota
205-99-2
J 3 12
NA
trend, ubiq
207-08-9
J 3 12
NA
trend, ubiq
191-24-2
J 3 12
NA
trend, ubiq
193-39-5
? 3 12
NA
trend, ubiq
122-34-9
N 18 12 GBM
127-18-4
N 18 12 79-01-6
N 18 12 36643-28-4
? 3 12 RG trend, ubiq
12002-48-1
? 6 12 67-66-3
N 18 12 1582-09-8
N 18 12 GBM
115-32-2
? 3 12 GBM
RG trend, biota
NVT
J 3 12 trend, ubiq, biota
124495-18-7 N 3 12 GBM
trend
NVT
? 3 12 trend, ubiq, biota
74070-46-5
N 18 12 LM-GBM
42576-02-3
? 6 12 LM-GBM RG
28159-98-0
? 6 12 GBM
RG
52315-07-8
? 6 12 LM-GBM RG
62-73-7
? 6 12 GBM
RG
NVT
? 3 12 trend, ubiq, biota
NVT
J 3 12 GBM
trend, ubiq, biota
886-50-0
N 18 12 LM-GBM

KEN
KEN
KEN

KEN
KEN
KEN
KEN
KEN
KEN
KEN
KEN
KEN
KEN

KEN

KEN

KEN

KEN
KEN
KEN

KEN
KEN

KEN

KEN
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Tabel 10. Overzicht specifiek verontreinigende stoffen en monitoring in de periode 2022-2027. PS=probleemstof in het
beheergebied van HHNK, waarbij J=ja, N=nee en ?=onbekend; voor een toelichting op de bepaling van de probleemstoffen zie
[6]. TT=toestand- en trendmonitoring op 5 locaties, met een C=cyclus van ééns per 6 of 18 jaar en een F=frequentie van 4 x per
jaar. OM=operationele monitoring, waarbij NA=nadere invulling operationele monitoring na analyse data 2019-2024 voor
metalen en PAK’s. LM-GBM=stof uit landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen en GBM=stof uit lijst overige
bestrijdingsmiddelen; beide worden vanaf 2021 door HHNK jaarlijks op 14 locaties gemeten en ééns per 3 jaar op 43 locaties,
met een frequentie van 6 x per jaar. AANV=aanvullende monitoring in 51 waterlichamen, met een C=cyclus van ééns per 6 jaar
en F=frequentie van 4 x per jaar (alléén éénmalig tijdens SGBP3), RG=stof wordt aanvullend gemeten indien de rapportagegrens
voldoende verlaagd kan worden (tot beneden de norm). Bijzonderheden: biota=stof met biotanorm, OM-ECO=ecologieondersteunende stof in KRW-meetnet operationele monitoring ecologie, KEN=reden géén monitoring in SGBP3 is ‘kennis van
emissies’; deze stoffen hoeven pas na 18 jaar weer te worden gemeten, ANA=reden géén monitoring is ‘géén geschikte
analysetechniek’; zolang er geen geschikte techniek voorhanden is worden deze stoffen niet gemeten.
code
As
C2yazfs
C1yazfs
benzCl
aaDClTol
4ClAn
DC4ySn
12DClC3a
DClppP
Dmtat
C2yBen
feNO2ton
fenton
linrn
malton
MCPA
mecppP
mevfs
Mlnrn
omtat
BaA
Chr
Fen
C2yprton
C1yprton
Clidzn
Tazfs
TC4yPO4
TClfn
TFySn
sxyln
bentzn
Ti
B
U
Te
Ag
OcC1yccT4slx
abmtne
NH4
Sb
Ba
Be
captn
carbdzm
Clpfm
Cltlrn
Cr
dmtn
Daznn
DmtnmdP
esfvlrt
fenamfs
fenOxcb
heptnfs
imdcpd
lcyhltn
C1ymsfrn

stofnaam
arseen
ethylazinfos
methylazinfos
benzylchloride
alfa,alfa-dichloortolueen
4-chlooraniline
dibutyltin (kation)
1,2-dichloorpropaan
dichloorprop-P
dimethoaat
ethylbenzeen
fenitrothion
fenthion
linuron
malathion
2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur
Mecoprop-P
mevinfos
monolinuron
omethoaat
benzo(a)antraceen
chryseen
fenanthreen
ethylparathion
methylparathion
chloridazon
triazofos
tributylfosfaat
trichloorfon
trifenyltin (kation)
som xyleen-isomeren
bentazon
titaan
boor
uranium
telluur
zilver
octamethylcyclotetrasiloxaan
abamectine
ammonium
antimoon
barium
beryllium
captan
carbendazim
chloorprofam
chloortoluron
chroom
deltamethrin
diazinon
dimethenamid-P
esfenvaleraat
fenamifos
fenoxycarb
heptenofos
imidacloprid
lambda-cyhalothrin
methyl-metsulfuron

CAS-nr
7440-38-2
2642-71-9
86-50-0
100-44-7
98-87-3
106-47-8
14488-53-0
78-87-5
15165-67-0
60-51-5
100-41-4
122-14-5
55-38-9
330-55-2
121-75-5
94-74-6
16484-77-8
7786-34-7
1746-81-2
1113-02-6
56-55-3
218-01-9
85-01-8
56-38-2
298-00-0
1698-60-8
24017-47-8
126-73-8
52-68-6
668-34-8
NVT
25057-89-0
7440-32-6
7440-42-8
7440-61-1
NVT
7440-22-4
556-67-2
71751-41-2
14798-03-9
7440-36-0
7440-39-3
7440-41-7
133-06-2
10605-21-7
101-21-3
15545-48-9
7440-47-3
52918-63-5
333-41-5
163515-14-8
66230-04-4
22224-92-6
72490-01-8
23560-59-0
138261-41-3
91465-08-6
74223-64-6

PS
J
?
N
?
?
?
N
N
?
N
N
N
N
N
N
?
N
?
N
?
J
J
N
N
N
N
?
?
?
?
N
N
?
J
J
?
J
?
?
J
?
?
?
N
J
N
N
N
J
N
?
?
N
?
?
J
?
?

TT
C F
6 4
6 4
18 4
6 4
18 4
18 4
6 4
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4
6 4
18 4
6 4
18 4
6 4
6 4
6 4
18 4
18 4
18 4
18 4
6 4
6 4
6 4
6 4
18 4
18 4
6 4
6 4
6 4
6 4
6 4
6 4
6 4
6 4
6 4
18 4
6 4
18 4
18 4
18 4
6 4
18 4
6 4
6 4
18 4
6 4
6 4
6 4
6 4
6 4

OM
C

F

NA
GBM
GBM

AANV
C F Bijzonderheden
RG
KEN
ANA
ANA
KEN
KEN

GBM
LM-GBM

GBM
LM-GBM
GBM
LM-GBM
LM-GBM
GBM

KEN
KEN
KEN
KEN
KEN
KEN
6

4
KEN

RG
KEN

GBM
NA
NA
NA
GBM
GBM
LM-GBM
GBM
GBM
GBM

LM-GBM
NA
NA
NA
NA
NA

biota
biota
KEN
KEN
KEN
KEN
RG
6 4
RG
RG
KEN
KEN
6
6
6
6
6

4
4
4
4
4
biota

LM-GBM
1
12
NA
NA
NA
LM-GBM
LM-GBM
LM-GBM
NA
LM-GBM
GBM
LM-GBM
LM-GBM
GBM
LM-GBM
GBM
LM-GBM
LM-GBM
LM-GBM

ANA

RG
OM-ECO
6
6
6

4
4
4
KEN
KEN
KEN
KEN
KEN

6 4
RG
KEN
RG
RG
RG
RG
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Co
Cu
mzCl
metbtazrn
metlCl
Mo
pirmcb
C1yprmfs
propxr
pyrdbn
pyrpxfn
Se
tefbzrn
terC4yazne
Tl
Sn
tolcfsC1y
V
Zn

kobalt
koper
metazachloor
metabenzthiazuron
metolachloor
molybdeen
pirimicarb
methylpirimifos
propoxur
pyridaben
pyriproxyfen
seleen
teflubenzuron
terbutylazine
thallium
tin
tolclofos-methyl
vanadium
zink

7440-48-4
7440-50-8
67129-08-2
18691-97-9
51218-45-2
7439-98-7
23103-98-2
29232-93-7
114-26-1
96489-71-3
95737-68-1
7782-49-2
83121-18-0
5915-41-3
7440-28-0
7440-31-5
57018-04-9
7440-62-2
7440-66-6

J
J
J
N
N
?
N
J
?
?
?
J
?
N
?
?
N
J
J

6
6
6
18
18
6
18
6
6
6
6
6
18
6
6
18
6
6

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

NA
NA
LM-GBM
LM-GBM
NA
LM-GBM
LM-GBM
LM-GBM
LM-GBM
NA
LM-GBM
LM-GBM
NA
NA
LM-GBM
NA
NA

6

4

KEN
KEN
6

4
KEN

RG
RG
RG
6 4
RG

ANA

KEN
6
6

4
4

6

4

KEN
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Bijlage II. Overzicht meetpunten Basismeetnet Waterkwaliteit
In deze bijlage is een lijst opgenomen van alle meetpunten van het basismeetnet waterkwaliteit van
HHNK voor de periode 2022-2027. De lijst is opgedeeld in 3 tabellen:

Tabel 11 geeft een overzicht van de KRW meetpunten voor toestand- en trendmonitoring
(KRW_TT) van de chemie en van de KRW-monitoringslocaties (KRW_rapp).

Tabel 12 geeft een overzicht van de KRW meetpunten voor de operationele monitoring van de
biologie (KRW_OM_biologie).

Tabel 13 geeft een overzicht van de KRW meetpunten in de overige wateren (WL+) en van de
meetpunten in de overige meetnetten.
Voor ieder van de meetpunten is aangegeven welke meetnetten er worden bemonsterd, vaak is er
overlap tussen de KRW-meetnetten en de overige meetnetten. Als dit ook leidt tot overlap in de te
meten parameters, dan wordt dit bij de verwerking van de monitoringsopgave door Waterproef
gecorrigeerd.
Tabel 11. KRW-meetpunten voor KRW toestand- en trendmonitoring chemie (KRW_TT) en KRW-monitoringslocaties (KRW_rapp)
in de waterlichamen voor de periode 2022-2027. Per meetpunt is aangegeven welke KRW- en overige meetnetten er worden
gemeten. De regio geeft aan in welk jaar de parameters uit de roulerende meetnetten worden gemeten (3=2022/2025,
1=2023/2026, 2=2024/2027). Zie bijlage IV voor een overzicht van de regio-indeling.

M30
M6a
M6b
M20

1
1
1
1

109660 524700 M7b NL12_110

1

1

109149 533460 M7b NL12_110

1

1

1

1

1

1

1

1

115010 549639 M30 NL12_130

1

1

121580 531510 M6b NL12_140

1

1

1

1

regio

opm.

waterakkoord

1

mnlso

1

IK

KRW_strom

1

1

1

NL12_501
NL12_140
NL12_120
NL12_401

108960 537580 M11 NL12_830

KRW_sloten

1

GW

116799 494785 M30 NL12_120

543160
528072
506839
522790

1

EK

158202 Zaandam, Zaan voor krooshek gemaal
Zaangemaal in Dam/Wilhelminakade
171202 Den Helder, vanaf steiger in
Oostoeverweg/Balgzanddijk
184501 Lutjewinkel, kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn
vanaf brug in Mientweg
204002 Zwanenwater, Noordelijke plas t.p.v.
afwateringssloot (schutting).
208017 Wieringerwaard, einde betonpad Sluizerweg
voor krooshek gemaal
280113 Gemaal "Balgdijk".te Ewijcksluis
280201 Kleine Sluis, voor krooshek gemaal Wijdenes Spaans
301005 Kolhorn, voor krooshek gemaal Kolhorn langs
Molenkolk
302011 Schagen, voor krooshek gemaal Snevert langs
Lutjewallerweg
315027 Heerhugowaard, Oosttangent fietsbrug over
Oostertocht richting labyrint
375111 Noord-Scharwoude, vanaf brug in Wagenweg
bij Droompark Molengroet
380103 Broek op Langedijk, vanaf brug in Lepelaar
406001 Voor krooshek bemaling Oudburger en
Mangelpolder

123800
124054
127086
113165

1

overig

KRW_zoet

115165 547466 M7b NL12_110

129544 512754 M6a NL12_120

KRW_meren

Y

112000 508000 M20 NL12_201

KRW_rapp

X

001003 Alkmaardermeer ten noorden van eiland de
Nes
002002 Schardam, vanaf brug langs Laag
Schardammerweg
071006 Amstelmeer, midden van het zuidelijk deel
084001 Winkel, vanaf Winkelerbrug in Winkelerweg
104303 Beemsterringvaart t.h.v. Hobrede.
135105 Geestmerambacht, vanaf eind noordelijke
steiger bij Klaregroetweg
135201 Schoorldam, N-H kanaal vanaf
Schoorldammerbrug in Kanaalweg N504
135302 Sint Maartensvlotbrug, N-H kanaal vanaf
vlotbrug in Sint Maartensweg
135701 Den Helder, N-H kanaal vanaf Kooybrug in
Touwslagersweg

KRW_TT

omschrijving

owmident

code

KRW-type

Ch

KRW_kanalen

meetnetten
KRW
ecologie

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

3
3
1
2

1

2

1

1

1
1

2
1

1

vervangt 135802 als TT
en KRWmonitoringslocatie

1

1

1
1

2

3
1

1

3

1

3

121164 539381 M3 NL12_530

1

1

nieuw, pakketten van
208006

120235 544487 M30 NL12_550
117997 541803 M30 NL12_540

1
1

1

120792 534546 M6a NL12_430

1

117176 533417 M3 NL12_430

1

115503 516884 M6a NL12_415

1

2

113034 523200 M6a NL12_425

1

2

116100 522170 M25 NL12_420
110930 521560 M3 NL12_770

1
1

1
1

2
2
2
2

1

1
1

2

1
1

1

2
2

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Monitoring waterkwaliteit - achtergrondinformatie t.b.v. de KRW 2021
Pagina

Datum

Registratienummer

58 van 71

15 november 2021

21.1022787

411001 Voor krooshek gemaal Bosmolen
417007 Noordelijke maaltocht, afvoer Oosterzijpolder,
tpv gemaal
423002 vanaf brug in de weg Uitgeest - kersloot t.h.v.
gemaal
429005 voor krooshek gemaal Castricummerpolder
431004 voor kroosh k gemaal Uitgeester- en
Heemskerkerbroekpolder
438006 Krommeniedijk, tpv. 2e brug in de 'eigen weg'
achter nr. 70.
440020 Zaandam, "de Vaart" tpv brug in de
Czarinastraat.
440023 NIEUW PUNT, WESTZAAN DE REEF.
475104 Voor krooshek gemaal 'Pieter Engel' (te
Assendelft)
480110 Eilandspolder, voor krooshek nieuwe gemaal
bij Schermerhorn.
485101 voor krooshek gemaal 'Wilhelmina'
485307 Voor krooshek gemaal 'Alexander'
4N0804 Castricum Iinfiltratieplas vanaf de brug
Oostzijde
4N0806 Pirolavlakte
4N0807 Bergermeer, voor Krooshek gemaal, tussen
gemaal en aantakking
517017 Zuiderwoude, voor krooshek gemaal de Poel,
Zeedijk 11 (N518)
519003 Purmerland, vanaf brug in
Purmerlanderrijweg
528011 Jisp, vanaf brug eind verhard pad langs
Jisperdijk
531002 Wijdewormer, voor krooshek gemaal
Wijdewormer eind Oosterdwarsweg
540012 Noordbeemster, duiker in Jisperweg 109
570107 Oosthuizen, duiker in Seevancksweg
5N9714 Purmer, voor krooshek gemaal Purmer Zuid
bij Purmerdijk 3
609001 Polder Drieban, voor krooshek gemaal 'de
Drieban'
611006 Hoorn, De Kolk, voor rooshek gemaal
Oosterpolder
613005 Westerkogge, voor krooshek nieuwe gemaal
L.W. sloot
613015 Polder de Westerkogge voor krooshek nieuwe
gemaal H.W. sloot
618002 Ursem, voor krooshek gemaal
670105 Molensloot vanaf brug in Kleingouw
675115 Wervershoof, Hoogwatersloot, tpv brug voor
gemaal V.N.K.
675120 Wervershoof, de "Kromme Leek", tpv duiker
in de Molenweg
675129 Wervershoof, tpv dduiker in de Dirk
Bijvoetweg
770104 Wieringerwerf, westelijk aanvoerkanaal, voor
krooshek gemaal Leemans, Noorderdijkweg
26
770202 Slootdorp, thv Dolfijnweg/Zuiderzeeweg
770304 Wieringerwerf, oostelijk aanvoerkanaal, voor
krooshek gemaal Leemans, Noorderdijkweg
26
802004 Oudeschild, duiker noordkant weg hoge kant
stuw in Dijksmanhuizen
802024 Oudeschild, voor krooshek gemaal De Schans
langs Redoute
803016 Oosterend, voor krooshek gemaal Krassekeet
langs Lancasterdijk
804008 De Cocksdorp, einde Roggesloot langs
Stengweg
808002 Den Hoorn, Texel zuidelijk langs Hoornderslag

108507 517326 M3 NL12_750
112779 513485 M6a NL12_740

1
1

110206 507196 M6a NL12_730

1

109367 505607 M6a NL12_720
109589 504660 M6a NL12_710

1
1

1
1

112656 504291 M10 NL12_240

1

1

116547 494454 M30 NL12_250

1

112700 495640 M10 NL12_250
113097 499983 M30 NL12_280

1
1

1

121098 511473 M10 NL12_210

1

120859 513381 M3 NL12_311
114664 509998 M30 NL12_312
102867 507038 M11 NL12_810

1
1
1

104185 521082 M11 NL12_820
110792 518070 M3 NL12_760

1
1

131949 495128 M25 NL12_260

1

124561 499186 M10 NL12_260

1

1

119472 503207 M10 NL12_220

1

1

121080 502314 M30 NL12_340

1

1

121380 508390 M3 NL12_320
128303 507922 M10 NL12_230
128824 497864 M3 NL12_330

1
1
1

1
1
1

1

145172 520610 M3 NL12_460

1

1

1

1

134260 517385 M3 NL12_470

1

1

1

1

129768 515320 M6a NL12_480

1

1

1

129790 515357 M6a NL12_480

1

1

123496 514837 M3 NL12_490
141907 528011 M6a NL12_450
138570 527910 M6a NL12_440

1
1
1

1
1
1

1
1

2
3
3

138255 526126 M3 NL12_445

1

1

1

3

137832 527919 M6a NL12_445

1

1

3

131517 548262 M30 NL12_510

1

1

1

127200 538490 M30 NL12_510
131556 548252 M31 NL12_520

1
1

1
1

1

119871 564377 M31 NL12_630

1

1

1

3

117413 560536 M31 NL12_630

1

1

1

3

1

1

1

3

BDV044 Twiske, midden van de plas
STHW25 Heerhugowaard, Stad van de Zon, diepe plas

122179 568249 M31 NL12_620

1

1
1

1
1

2
2

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

2
2
3

1

1

1

1
1

3
2

1
1

1

1

1

110082 559955 M11 NL12_840

1

1

1
1

121147 496336 M20 NL12_202
115169 517942 M14 NL12_410

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

120893 574556 M30 NL12_610

1

1

1

1

3

1

3
3

1

3
vervangt 808001 miv
2022

3
1
2
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Tabel 12. Aanvullende meetpunten voor operationele monitoring van de biologie (KRW ecologie) voor de periode 2022-2027. Het
betreft meetpunten in de KRW-wateren die, aanvullend op de KRW-monitoringslocaties, worden gebruikt voor de toetsing en
beoordeling (meetnet KRW_OM_biologie). Per meetpunt is aangegeven welke KRW- en overige meetnetten er worden gemeten.
De regio geeft aan in welk jaar de parameters uit de roulerende meetnetten worden gemeten (3=2022/2025, 1=2023/2026,
2=2024/2027). Zie bijlage IV voor een overzicht van de regio-indeling.

1
1
1

123648 514744 M7b NL12_110

1

543285
546080
541626
517834
520810

M30
M30
M30
M6b
M7b

NL12_501
NL12_130
NL12_130
NL12_140
NL12_110

1

1

1

2

1

117185 534911 M7b NL12_110

1

121543 503434 M7b NL12_120
113937 507893 M7b NL12_120

1
1

113073 514551 M7b NL12_110

regio
1
1

1

1
1

opm.

1
1
2

1
1

1
1
1
1

waterakkoord

mnlso

IK

GW

EK

KRW_zoet

KRW_strom

overig

1
1

117450 505810 M7b NL12_120
114086 503701 M7b NL12_120

122406
129030
117924
119929
115910

KRW_sloten

KRW_meren

Y

KRW_rapp

X

110915 505176 M20 NL12_201
111355 508120 M20 NL12_201
114672 516936 M7b NL12_110

KRW_TT

omschrijving

owmident

code

001007 Uitgeestermeer in het midden
001010 Alkmaardermeer, de Horne (recreatiewater)
007002 Heerhugowaard, vanaf brug in Huigendijk
langs Provincialeweg N242
009001 Spijkerboor, vanaf brug in Starnmeerdijk
021001 Westknollendam, vanaf brug in
Provincialeweg N246
022001 Ursemmervaart, ca 150 m Oostelijk
poldergemaal Ursem, thv Banpaal.
071005 Amstelmeer, thv uitstroom gemaal Oosthoek
072001 Hippolytushoef, vanaf brug in Burgerweg
074001 Anna Paulowna, vanaf brug in Kerkweg
081001 Hensbroek, vanaf brug in Korteweg/Dorpsweg
125202 Broek op Langedijk, kanaal Omval-Kolhorn
vanaf brug in Broekerweg
128204 Schagen, kanaal Schagen-Kolhorn vanaf
Burenbrug in de Burenweg
134202 N-H Kanaal, thv verlengde v.d. Middenweg
134401 De Woude, N-H kanaal vanaf Kogerpolderbrug
in Provincialeweg N244
134603 Alkmaar, N-H kanaal bij brug in
Zeglis/Laanenderweg
134604 Akersloot, N-H kanaal bij het pontveer in
Westdijk
135101 Koedijk, N-H kanaal vanaf vlotbrug in Oude
Helderseweg
135104 Geestmerambacht, recreatieplas, Noordelijk
deel.
135106 Geestmerambacht, recreatieplas, Middelste
deel.
135123 Geestmerambacht baai 2 tpv kabelbaan
135125 Geestmerambacht baai 4 midden strand
135128 Geestmerambacht, recreatieplas, Zuidelijk
deel
135301 Burgerbrug, N-H kanaal vanaf vlotbrug in
Burgerweg
135601 't Zand, N-H kanaal vanaf vlotbrug in
Keinsmerweg
158103 'de Zaan', t.h.v. gemaal 'Ceres'
171101 Anna Paulowna, Balgzandkanaal vanaf brug in
Provincialeweg N99
171102 Breezand, Balgzandkanaal 500 m oostelijk van
Kooysluis langs N99
177101 Nieuwesluis, Waardkanaal vanaf brug in
Nieuwersluizerweg
177201 Slootdorp, Waardkanaal vanaf brug in
Amstelmeerweg/Oosthoekweg
184201 Heerhugowaard, kanaal Alkmaar OmvalKolhorn bij brug in Provincialeweg N241
187202 Waarland, Boomervaart vanaf Weelbrug in
Weelweg
208005 Kade sloot, oostelijk van gemaal t.p.v. nieuw
krooshek
208007 Voor krooshek gemaal de Ster
280103 Middenvliet t.h.v. brug kruising Meerweg Middenweg
280105 De Ballast noordelijk van duiker in
Molenvaart, t.h.v. huisnr. 256.
280204 Razend Zwin tpv brug in de Veerweg
280214 voor krooshek gem.:Oosthoek"Anna
Paulowna,nabij Amsteldijk
285401 Waard Nieuwlandpolder, voor krooshek
gemaal
2N1001 Zwanenwater, 2e water z/w zijde bij steiger
inname brandweer

KRW-type

Ch

KRW_kanalen

meetnetten
KRW
ecologie

1
1
1
1

1

1

3
3
3
3
2

1

1

2

1
1

1
1

1

1

2

111576 509424 M7b NL12_120

1

1

111565 519418 M7b NL12_110

1

1

1
1

2

113050 522710 M20 NL12_401

1

2

113230 522360 M20 NL12_401

1

2

113280 522769 M20 NL12_401
113386 522176 M20 NL12_401
113354 521585 M20 NL12_401

1
1
1

1
1

2
2
2

107392 529862 M7b NL12_110

1

1

2

112300 539100 M7b NL12_110

1

1

2

114750 501870 M7b NL12_120
120403 544518 M30 NL12_130

1
1

1

1
3

116060 547114 M30 NL12_130

1

122010 538377 M30 NL12_130

1

1

122680 542350 M30 NL12_130

1

1

3

119143 526334 M6b NL12_140

1

1

1

3

118370 527200 M6b NL12_140

1

1

1

3

119686 539581 M3 NL12_530

1

1

122792 535547 M3 NL12_530
117966 544057 M3 NL12_550

1
1

1

114415 543765 M3 NL12_550

1

118804 541030 M30 NL12_540
122354 543170 M30 NL12_130

1

130738 547230 M30 NL12_130

1

107610 535709 M14 NL12_830

3

1

3

2

1

2
2
2
2
3

1

1

1

3
1

3
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301001 Voor krooshek gemaal Schagerkoggeboezem
301003 Hoogsloot, tpv duiker in de Leekerweg
(boezem)
302003 Vanaf brug in Beethovenstraat 42
305003 Haringhuizen, noordzijde langs
Hogebierenweg nr 3
315007 Inlaatduiker hoek Saturnuslaan - Venussingel
315014 Oostertocht bij duiker in Rustenburgerweg
315018 Voor krooshek gemaal Heerhugowaard
324001 Duiker thv. kruising Bergmeerweg /
Rekerkoogweg tpv. PEN huisje.
375103 Afwatering Ringpolder stuw Kalverdijk
375107 Duiker onder rijksweg Alkmaar-Schagen t.p.v.
Wagenweg
375208 Stroet, tpv duiker in de Terpweg.
407001 Voor krooshek bemaling Damlanderpolder
411005 Molentocht tpv kruising met de Meerweg
(duiker of brug)
bovenkant van stuw
417002 Ringsloot vanaf brug in Kanaalweg
423011 Groot Limmerpolder, Schulpvaart, brug in de
Uitgeesterweg, Noordzijde.
429004 Castricum, vanaf brug wandelpad langs Henri
Dunantsingel
431007 Heemskerk, Neksloot, tpv brug in de
Mozartstraat bij ziekenhuis
438007 Krommenie, voor krooshek gemaal
Krommenier-Woudpolder
440022 NIEUW PUNT, WESTZAAN GUISVELD.
470202 Bergen, sloot Noordelijk van Groeneweg, tpv.
bruggetje Westelijk van nr. 28
475107 Assendelft, vanaf brug in fietspad Stijlpad
480102 Duiker in prov. weg, bij Kruiswerk
485105 De Schermer, Noordertocht tpv. stuw
Westelijk van Rustenburgerweg.
485311 Zuid Schermer, sloot N. v. Bloemendalerweg
tpv. brug 400 m W. Zuidervaart.
517049 Nieuwe uitlaat Poppendammerweren voor 't
gemaal
517071 Purmerland, overstort nabij Otterbos.
528007 Noorder Dors sloot
528012 Koksloot.
528027 Dijkgraaf W. de Boer gemaal
531003 Wijdewormer, duiker in Noorderweg 89
540005 Beetsersloot t.p.v. brug in Oosthuizerweg
570112 Kerksloot t.p.v. duiker in Durksweg
580206 Molentocht t.p.v. brug in de
Oosterweg,Westzijde huisnr. E 16
5N1401 Ilperveld, Batesloot in open water
5N9703 Voor krooshek gemaal Nieuwe Gouw
5N9704 Voor krooshek gemaal Liergouw ( in weiland
achter Durgerdammergouw nr 2)
5N9711 De IJe t.p.v. duiker in de Klemweg
5N9713 Warder, aan het eind van Klemweg en dan
hek over
609010 Drieban, sloot tpv duiker in de Elbaweg.
611007 Zwaag, Grote Wijzend, tpv 3e brug westelijk
van Koolenbergstraat nr. 5
613002 Avenhorn, Naamsloot t.p.v. duiker onder de
Braken
613020 De Oude Gouw tpv brug in de Koggeweg ca
200 m zuidelijk van spoorwegovergang
618011 Rustenburg, sloot tpv duiker in de Kolk
670209 Polder 't Grootslag West, Oude Dijksloot tpv
stuw westelijk van de Tolweg
675123 Zuidervolkersloot, thv Broerdijksloot.
675124 Groote Vliet, tpv pontje in de Leie sloot
770103 Slootdorp, Nieuwsluizervaart vanaf brug in
Ulkeweg/Nieuwesluizerweg
770107 Slootdorp, Kooltuintocht noordzijde duiker in
Kooltuinenweg/Molenweg
770206 Middenmeer, zuidelijk aanvoerkanaal Gemaal
Lely vanaf brug in Medemblikkerweg
770303 Slootdorp, vanaf brug
Schelpenbolweg/Frieseweg
770305 Wieringerwerf, vanaf brug in Sluitgatweg
802002 Oudeschild, duiker in Schansweg
802003 Oudeschild, duiker in Laagwaalderweg
803010 Oosterend, Buitenzwin noordoostelijk van
Zwinweg
803011 Oosterend, Drijvers vogelweid de Bol
803013 De Waal, vanaf fietsbrug einde

121681 534195 M3 NL12_430
119814 532328 M3 NL12_430

1
1

115281 533817 M3 NL12_430
118291 531551 M3 NL12_430

1
1

1
1

117370
117822
115339
112939

NL12_415
NL12_415
NL12_415
NL12_425

1
1
1
1

1
1
1

113082 527104 M3 NL12_425
113570 523129 M3 NL12_425

1
1

112432 529287 M3 NL12_425
108106 519335 M3 NL12_760
107746 516169 M3 NL12_750

1
1
1

1

111014 511717 M3 NL12_740
108514 507748 M6a NL12_730

1
1

1
1

2
1

107143 507285 M6a NL12_720

1

1

1

106781 503699 M6a NL12_710

1

1

113426 503650 M10 NL12_240

1

114195 498905 M10 NL12_250
108380 518612 M3 NL12_760

1
1

1
2

111916 500203 M10 NL12_280
117277 507355 M10 NL12_210
119451 513987 M3 NL12_311

1
1
1

1
1
2

520172
518887
516738
524834

M3
M3
M3
M3

113231 510536 M30 NL12_312
1

121869
118338
116330
119825
119232
125010
127853
129820

1
1
1
1

M10
M10
M10
M10
M30
M3
M10
M3

2
2
2
2

1

2
2
2
2

1

2
2

1

2
2
2

1

1
1

1

1
1

129259 491895 M10 NL12_260
499081
501027
504120
503825
500152
509995
505426
501345

1

NL12_260
NL12_220
NL12_220
NL12_220
NL12_340
NL12_320
NL12_230
NL12_330

2
1

1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

124496 494637 M10 NL12_260
127626 489526 M10 NL12_260
128400 489138 M10 NL12_260

1
1

130886 506278 M10 NL12_230
129760 508280 M10 NL12_230

1
1

1
1

141780 518400 M3 NL12_460
134449 519870 M3 NL12_470

1
1

1
1

1
1

126526 515016 M3 NL12_480

1

1

1

125821 519691 M3 NL12_480

1

1

1

121402 517017 M3 NL12_490
139548 523908 M3 NL12_450

1
1

1
1

2
3

132551 526420 M3 NL12_445
137103 528428 M6a NL12_440
123794 538932 M30 NL12_510

1
1
1

1
1

3
3
3

125310 540356 M30 NL12_510

1

135542 531907 M30 NL12_510

1

130373 542491 M31 NL12_520

1

3

131426
117414
118816
120871

1
1
1
1

3
3
3
3

1

3
3

545936
560944
563295
568421

M31
M31
M31
M31

1

NL12_520
NL12_630
NL12_630
NL12_620

122109 568555 M31 NL12_620
116372 567082 M31 NL12_620

1

1
1
1
1
1

1

3
1

1

1

3
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Westerbroersweg
803022 De Waal, vanaf brug in Zaandammerdijk
804001 Oosterend, duiker in Slufterweg
804006 De Cocksdorp, vanaf fietsbrug in
Hollandseweg
804010 De Cocksdorp, vanaf brug westzijde Stengweg
BDV017 Dijkgatsbosch, Noordelijk Wiel, Noordzijde tpv
Vogeluitkijkpost
BDV019 Natte cel vanaf brug in Esdoornlaan
BDV027 Kleine Sluis, boezem van de Zijpe
BDV031 Texel, Plasje in natuurreservaat
Dijkmanshuizen
BDV032 Wormer, Jisp & Neck; zijsloot van
Noorderganssloot (zie kaartje+co"rdinaten)
BDV040 Napoleonvaart langs Bloemendalergouw t.p.v.
lantaarnpaal 15017-043
PAWR14 Parel, Wieringermeer; GEBIED 14
STHW26 Heerhugowaard, Stad van de Zon, ondiepe
plas zuid
STHW27 Heerhugowaard, Stad van de Zon, ondiepe
plas noord
STHW28 Heerhugowaard, Stad van de Zon, labyrinth
noord
STHW29 Heerhugowaard, Stad van de Zon, labyrinth
zuid

117191 567364 M31 NL12_620
120175 569327 M30 NL12_610
119830 573500 M30 NL12_610
120463 575714 M30 NL12_610
134000 545000 M31 NL12_520
144261 525555 M3 NL12_450
116300 540682 M30 NL12_130
120000 564000 M31 NL12_630

1
1
1

nieuw meetpunt
1

1

3
3
3
3
3

1
1
1

1

3
3
3

117763 503648 M10 NL12_220

1

1

1

129660 490182 M10 NL12_260

1

127513 534777 M30 NL12_510
115609 517220 M14 NL12_410

1
1

1

3
2

115994 518248 M14 NL12_410

1

1

2

115089 517363 M14 NL12_410

1

1

2

115218 516927 M14 NL12_410

1

1

2

1

1
1
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Tabel 13. Meetpunten voor monitoring van de waterkwaliteit en biologie (KRW ecologie) in de overige wateren (KRW_WL+) en
meetpunten voor andere dan KRW doeleinden (overig) in de periode 2022-2027. Deze meetpunten in de KRW-wateren die,
aanvullend op de KRW-monitoringslocaties, worden gebruikt voor de toetsing en beoordeling. Per meetpunt is aangegeven welke
KRW- en overige meetnetten er worden gemeten. De regio geeft aan in welk jaar de parameters uit de roulerende meetnetten
worden gemeten (3=2022/2025, 1=2023/2026, 2=2024/2027). Zie bijlage IV voor een overzicht van de regio-indeling.

regio

opm.

1

waterakkoord

1
1

mnlso

EK

KRW_zoet

KRW_strom

KRW_sloten

1

IK

129381 498192 M6a NL12_120

1

overig

GW

146301 Monnickendam, Purmerringvaart vanaf brug
in Kloosterdijk
146302 Purmerringvaart, t.h.v. Zuidelijke
hoogspanningsleiding.
146401 Edam, Purmerringvaart vanaf Jan Koningbrug
in Edammerweg
146402 Kwadijk, Purmerringvaart vanaf brug in
Kwadijkerweg
149102 Zaandam, Braaksloot vanaf brug in
Haaldersbroek/Kalf
149201 Wijdewormer, Ringvaart van de Wijde
Wormer voor krooshek gemaal in
Oosterdwarsweg
152302 Groot Schermer, Schermerringvaart vanaf
brug in Noordeinde/Molendijk
158102 Zaandijk, Zaan vanaf Julianabrug in
Guisweg/Leeghwaterweg N515
158201 Zaandam, Zaan vanaf Bernhardbrug in Prins
Bernhardweg
181101 Heerhugowaard, Ringsloot van de Berkmeer
vanaf brug langs Berkmeerdijk
187103 Dirkshorn, Veerplas vanaf brug in Meerweg
201001 Den Helder, t.p.v. duiker Zuid zijde
Huisduinerweg-Tuintjesweg
202002 Polder 't Hoekje, voor krooshek gemaal
203006 Zijpe en Hazepolder zuid Schinkeldijk t.o.
noord-oost punt v.h. Zwanewater.
203010 duiker in de Abbestederweg,ca 75 m ZO/lijk
van Abbestede

KRW_kanalen

Y

132080 502707 M7b NL12_120
120378 516406 M6b NL12_110

KRW_rapp

X

006002 Edam, vanaf Baanbrug in Baanstraat
007001 Ursem, vanaf brug in
Huigendijk/Rustenburgerweg
013001 Westzaan, vanaf fietsbrug in Provincialeweg
N246
014001 Wijdewormer, vanaf brug in de Jisperdijk
087001 Opmeer, vanaf brug in Wipbruglaan
088001 Waarland, vanaf brug in Speketersweg
104302 Oosthuizen, Beemsterringvaart vanaf brug in
Oostdijk N509
104401 Purmerend, Beemsterringvaart vanaf brug in
Gedempte Where
104502 De Rijp, Beemsterringvaart vanaf brug in
Oosteinde
107201 Bergen, Ringsloot van de Bergermeer vanaf
brug in Bergerweg N510
107301 Alkmaar, Steesloot vanaf brug in
Hobbemalaan/Ruysdealkade
113101 Den Helder, vanaf Postbrug in
Kerkgracht/Koningsplein
113104 Den Helder, N-H kanaal vanaf Burgemeester
Visserbrug in Binnenhaven N250
116102 Sint Maartensbrug, Grote Sloot vanaf brug in
Sint Maartensweg
116501 Oudesluis, Groote Sloot vanaf Baleinenbrug in
Sportlaan
119201 Egmond a.d. Hoef, einde Brededijk
119202 Egmondervaart, tpv brug in de Heilooerweg
119203 Alkmaar, Hoevervaart vanaf brug in
Picassolaan
135202 Schoorl, Hondsbossche Vaart vanaf brug in
Hogenweg
135204 Hondsbossche vaart, ca 250 m N.Westelijk van
de Hargervaart.
135802 Den Helder, N-H kanaal voor krooshek gemaal
De Helsdeur in Het Nieuwe Werk

KRW_TT

omschrijving

owmident

code

KRW-type

Ch

KRW_meren

meetnetten
KRW
ecologie

1
2

112716 497593 M30 NL12_120

1

1

123160
123977
115046
128557

NL12_120
NL12_140
NL12_140
NL12_120

1
1
1
1

1
3
3
1

125070 502830 M6b NL12_120

1

119169 508132 M6b NL12_120

1

109750 519080 M3 NL12_110

1

2

110171 516883 M3 NL12_110

1

2

112880 553070 M30 NL12_110

1

2

114304 551562 M30 NL12_110

1

2

110520 532780 M3 NL12_110

1

116160 538600 M3 NL12_110

1

106323 515380 M3 NL12_110
107129 513686 M3 NL12_110
109677 515603 M6a NL12_110

1
1
1

107224 528090 M30 NL12_110

1

502370
523432
527147
509797

M30
M3
M3
M6b

106579 528433 M30 NL12_110

1
1

1

1

2
2

1
1

2
2
2
2

1

2

114720 551140 M31 NL12_110

126700 496723 M6a NL12_120

1

1

vervalt als TT en KRW
monitorings-locatie, OMbiologie vervallen
1

1

1

2

1
1

1

131476 502686 M7b NL12_120

1

1

128473 503902 M7b NL12_120

1

1

1

1

1

1

117052 498225 M30 NL12_120
122452 499584 M6a NL12_120

1

118634 511409 M7a NL12_120

1

116011 498317 M30 NL12_120

1

1

1

1

116375 496170 M30 NL12_120

1

1

121473 523186 M3 NL12_140

1

1

114340 529239 M11 NL12_140
111146 552031 M3 NL12_110

1

1

3
2

1

2
2

111103 542181 M30 NL12_110
109410 537803 M1a NL12_110
109870 540510 M1b NL12_110

3
1

1
1
1

2
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204001 Petten, 't Korfwater
204003 Petten, duiker N-zijde Zijperweg t.h.v. Burg.
Breebaart Sportpark
204005 Sint Maartenszee "Duinmeertje"
204010 St'Maartenszee tpv duiker in de
Westerduinweg,afwatering van de camping in
het duingebied
205001 Zijpe en Hazepolder, de leihoek t.p.v.
steigertje
206004 Doggersvaart t.h.v. kruising met Nieuweweg
206008 Julianadorp, Drooghe Weert, t.p.v. brug in de
Zuiderhaaks
206012 Koegras zuidelijk van camping Zwaluw.
208006 Wieringerwaard, voor krooshek gemaal
Wieringerwaard
208014 Wieringerwaard Walingsweg 9, wegsloot thv
houten brug.
208015 duiker in de Kruisweg thv no 4,Zuidzijde
210003 Voortocht zuidelijk van kruising
Groetpolderweg met Winkelmadeweg
275102 Wester Egalementsloot, t.p.v. duiker in zijweg
van Bosweg, achter nr. 30.
275201 t.h.v. duiker in Belkmerweg in maaltocht
bemaling N.S. (thv nr 125A)
275302 Voor krooshek bemaling N.M. bij molen in
Rijksweg
275406 Sintmaarteszee.Wegsloot langs
Westerduinweg ca.25m Noord van
gemeentebord,thv ocht in de sloot.
275501 Voor krooshek bemaling R. in Pettemerweg
(oost lijke tocht)
275502 Zijpe en H zepolder, Westerduinweg viskluft
bij windmolen thv het Korfwater
275606 Zijpe en Hazepolder, Belkmerweg 7 duiker in
de weg oostzijde.
275701 Voor krooshek Molen nr 33, Westelijk van de
Groote Sloot
275801 Voor krooshek Molen nr 103, Westelijk van de
Groote Sloot
275901 Voor krooshek Molen nr 153, Westelijk van de
Groote Sloot
276301 Voor krooshek gemaal bemaling C.
276401 Brug Westelijk an Ruige weg nr 97, Zuidelijk
van bos
276701 Voor krooshek gemaal bemaling E,
grootesloot 474
276801 Schagerbrug, Groote sloot 147, voor krooshek
gemaal westzijde
276901 Voor krooshek gemaal O.T.P.V. 1966,
Keinsmerweg
277201 Voor krooshek gemaal bemaling K.P.
277301 't Zand, Koning Willem II Weg, voor krooshek
gemaal tegenover Fa. Sneekes
277401 NIEUWPUNT ONBEMALEN GEBIED 2774
277927 Duinrel tijdverdrijfslaan; stroomafwaarts van
nr. 10 N.zijde weg
280209 Anna Paulowna, Middenweg zuideinde ca 250
m ten noorden van Zuidpol
285103 Wieringen,Noordzijde Westdamsterweg,150
m O'lijk van de
splitsing
285202 Hippolytushoef, na overstort Hypo-noord, ca.
50 m westelijk van Markseweg
285501 Hippolyttushoef,voor krooshek gemaal einde
van de Lonjeweg
285505 T.p.v. duiker in de Pieter Wilms Weelweg,
t.h.v. gemaaltje[was 285304]
285506 Wieringen, Verlengde van de Hofweg thv
noordelijkste sloot vanaf eendenkooi
285602 Wieringen, bermsloot langs de ventweg van
de N99, direct ten NO van (nieuwe)
parkeerterrein wegrestaurant "Zingende
Wielen".
2N0801 Noorderduinen, plasje in het ZO deel van het
Botgat (wordt 2N0804)
2N0802 Grafelijkheidsduinen
304002 Voor krooshek gemaa Schrinkkaagpolder
306001 Duiker onder prov. weg nabij nr. 1 (westzijde)
307001 Lutjewinkel, vanaf duiker in Weereweg 67
308006 Sint Maarten, vanaf duiker in Delftweg
309003 Dirkshorn, duiker eind doodlopende zijweg
van Middenweg
310001 Waarland, duiker in Ringvaartweg
311002 Waarland, duiker in Speketersweg 200 m

106484 532602 M11 NL12_830
106213 531192 M1b NL12_110

1

107740 534600 M11 NL12_830
108049 534615 R4 NL12_110

1

1

3
2

1
1

3
2

1

1

105403 530043 M30 NL12_110

1

2

112515 549308 M30 NL12_110
111829 545197 M3 NL12_110

1
1

2
2

110064 545425 M1a NL12_110
119621 539609 M30 NL12_530

1

1

118668 537845 M1b NL12_530

1

2

119390 536980 M1b NL12_530
124020 530940 M1b NL12_130

1
1

2
3

110530 538110 M1b NL12_110

1

1

1

1

verwijderd, pakketten
naar 208017

109930 535700 M1b NL12_110
108338 532119 M3 NL12_110

1
1

1

108489 535336 M1a NL12_110

2
2

2
2
2

1

1

106899 532295 M1b NL12_110

1

1

106604 529552 M1b NL12_110

1

2

108374 528555 M1b NL12_110

1

2

109041 529909 M1b NL12_110

1

2

110104 532045 M1b NL12_110

1

2

111820 533733 M1b NL12_110
110162 534722 M1b NL12_110

1
1

115706 537398 M1b NL12_110

1

113674 536023 M1b NL12_110

1

106429 530375 M3 NL12_110

2

1

113526 537813 M3 NL12_110

1

115515 537373 M3 NL12_110
112802 539751 M1b NL12_110

1

2
2

2
2

1

2
1

2
2

1

1

2
2

1
1

2
2

113980 540046 M1b NL12_110
104487 514226 R3 NL12_110

1

114478 540966 M1b NL12_540

1

2

123910 544596 M1b NL12_130

1

3

125634 547325 M1b NL12_130

1

3

1

127577 545489 M3 NL12_130

1

126887 547646 M3 NL12_130

1

1

3
3

127795 548010 M1b NL12_130

1

3

130360 548782 M1b

1

3

109520 542220 M11 NL12_830

1

110160
121040
116731
120463
112984
114705

1

550630
533619
531517
532091
530960
529976

M11
M1b
M1b
M1b
M1b
M1b

NL12_830
NL12_430
NL12_430
NL12_140
NL12_140
NL12_140

115016 528283 M6a NL12_140
115454 527193 M1b NL12_140

1
1
1
1
1
1
1

1

3

1
1
1

3
2
2
3
3
3

1
1

3
3
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oostelijk van Diepgatweg
312002 Waarland, duiker in Andries Dekkerweg nr 4
313002 Heerhugowaard, vanaf brug in de Kerkweg 28
314001 Obdam, voor krooshek gemaal
Berkmeerpolder bij Berkmeerdijk 18
315026 Oostertocht, molenweg thv hoogspanning,
inlaat Zuidzijde
316002 â€™t Veld, oostzijde duiker in Doorbraakweg
317007 â€˜t Veld, hoge kant stuw
Raaksmaatsweg/Valbrugweg
318006 â€˜t Veld, noordzijde duiker in
Leijerpolderweg
319006 Winkel, zuidsloot duiker onder de Hartweg
320002 Nieuwe Niedorp, duiker in
Oudeweg/Unjerweg
321001 Nieuwe Niedorp, duiker in de Provincialeweg
N242 tegenover gemaal
324003 Wegsloot Oostkant v.h. Breekland,
doodlopende zijweg v.d. Diepsmeerweg, ca.
50 m voor wegeinde, Oostzijde.
370102 Voor duiker afwatering Noordelijk deel,
Neskaag (Noordzijde van kanaal).
370201 Duiker in Burghornerweg, ca. 200 m Oost. van
nr. 4.
375702 Rekerkoogweg tpv eerste brug vanaf NHkanaal, Noordzijde.
380201 Achtergracht Noord-Scharwoude t.h.v.
Tulpenstraat
401001 Camperduin, plas Zuidelijk van
Kamperkaaiweg,voor overstort.
402001 Voor krooshek molen Ver. Harger- en
Pettemerpolder
402003 Mientsloot, tpv windmolen in de Jaagkade, ca
100 m Noordelijk van nr 5.
403002 Voor krooshek gemaal (molen) v.d.
Groeterpolder.
404001 Schoorldam, voor krooshek bemaling
Grootdammerpolder aan de Rijksweg N9
405002 Noordelijke parallelsloot vd maaltocht
Aagtdorperpolder thv ijzeren hek in Pterrein.Gerbrandslaan
406008 Bergen, Oosterdijk tpv stuw Z.kant weg thv
grens Midden/Zuider Rekerpolder
407002 Wiertdijkje, thv nr. 4 Z'kant v.d. weg
408002 Duinvalsloot, tpv stuw aan het einde van de
Krommedijk
408003 de Voert, wegsloot Z'kant ca 100 m ten oosten
hoeve Wilgenborg (tpv duiker)
410001 Winnenummerpolder, voor krooshek gemaal
413001 Voor krooshek gemaal Geestmolen [vanaf
brug t\o molen]
415002 Rinnegommerlaan ca. 20 m voor duiker in de
weg Z'lijk v.d. weg (bollenland)
415003 Heiloo, Zomerdijk gemaal Sammerspolder
416001 Voor krooshek gemaal Baafjespolder
417005 Heiloo, de Nieuwe Plantage tpv. bruggetje
thv. nr 4.
420006 Zuidelijke maaltocht, afvoer van de
Boekelermeer, voor krooshek gemaal.
422001 Voor krooshek gemaal Vennewaterspolder
423008 Zanddijk, Zuidzijde wegsloot ca 50 m t.
Westen v. Gasstation
423012 Het Limmerdie, midden van de plas.
425002 Akersloot, tpv. duiker in de Pres. Kennedylaan
thv. nr. 7, Oostzijde.
426001 voor krooshek gemaal Klaas Hoorn- en
Kijfpolder.
427001 voor krooshek gemaal Hempolder
(doodlopende weg t/o Boschweg nr. 39)
428001 voor krooshek gemaal Dorregeest
429003 Castricum, vanaf brug in de Korendijk (of
Uitgeesterweg)
430001 Zienervaart, brug in de Geesterweg nabij
molen 'DE KAT'
431010 Assemervaart Noordelijke dam bij gasstation
431022 Tolvaart, t.p.v. stuw oost. v/d weg (hoge
kant).
431025 Uitgeesterbroekpoder, de Weijenbus in het
midden van de plas.
431027 Heemskerkerduinen, duinrel tpv kruising
Strengweg met de Zuiderwentweg, zuidzijde.
432001 voor krooshek gemaal Meerweiden
434002 Duiker Oostelijk van Kagerweg nabij kruising
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Molentocht
438011 Krommenie, midden van de Noorderham.
439001 West Knollendam, tpv. duiker onder prov.
weg thv. "Boko".
440001 Sloot achter winkelcentrum 'Westerkoog' in
plan Havenzathe
440019 Westzaan, voor krooshek gemaal "Overtoom".
442002 Westwouderpolder, Zuidelijk deel nabij
inlaatpijp thv Enge Stierop
445004 Marken-binnen, 't Meertje westoever nabij
voormalig sluisje (nu fietstunnel) thv bankje.
446003 Tocht ten Zuiden van Middelweg bij "Ouders
Wens"
447001 Voor krooshek gemaal 'Kamerhop'
452007 Mijzerpolder, W'lijk einde v.d. "Leet"
453002 Bakkum, Duinmeer P.W.N.
453003 Schoorl, duinmeer bij bezoekerscentrum het
Zandspoor, Oorsprongweg
458001 Voor krooshek gemaal 'Nauernasche polder'
459001 Voor rooshek gemaal 'Westzanerpolder'
461001 Voor krooshek gemaal 'Zaandammerpolder'
463001 Huiswaarder-Oosterwezenp, voor krooshek
gemaal, hoek Drechterwrd-Noordeinde
464001 Polder Oudorp, tpv Loopbrug thv v.d. Wieken
nr. 8D
465003 Polder Ovedie-Achtermeer, tpv duiker i.d.
Vondelstr N'lijk vd techn. school
470203 Bergermeer, Groeneweg, bermsloot Zuid, ca
100 m oost van nr. 36.
475109 Assendelft, Ringvaart v.d. Vlietpolder tpv brug
in de Zevenmaat
475110 Assendelft, sluissloot tpv brug Zuidelijk v.d.
watertoren.
475111 Assendelft, Westelijk deel 'de Kil' tpv duiker
Noordelijk hoeve 'Landzicht'
475206 Assendelft, voor krooshek gemaaltje, thv.
Zaandammerweg nr. 28A.
480115 Polder Menningmeer, de Knie in het midden
van de plas.
480202 Graftermeer, de maaltocht tpv brug in weg
naar het gemaal.
480302 Noordeindermeer, tpv voorm. maaltocht
ZO'kant v.d. Middenweg
485103 Duiker in Molenweg aan Noordzijde nabij
'Louise Hoeve'
485302 Zuidervaart t.p.v. Zuid Schermer
490102 Groet, hoek Nieuwe weg/Vaalderweg N.kant
v.d. weg
490202 Egmond-binnen, thv hoeve Vredestijn O'lijk v
Herenweg, samenkomst 3 duinr.
495201 Eendrachtspolder Zuid tpv duiker in de
Kalkovenwg W'lijk v spoorwegovergang
4N0801 Schoorl, ZuidOostzijde infiltratiebekken
4N0802 Castricum, duinplas Oost.v. zweefvliegveld
4N0803 Castricum in het Vogelwater Zuidzijde
4N0805 Schoorl, poeltje in de Pirolavallei, Zuid.v.
Hargergat
501004 Parallelweg v.d. snelweg Hoorn-Amsterdam,
ca 200 m na 't hek, Westelijke sloot.
503001 Voor krooshek gemaal Oosterkoogpolder
504001 voor krooshek gemaal Groote Koogpolder
505001 voor krooshek gemaal Kleine Koogpolder
511004 Herengracht-brug, thv Herengracht.
513007 Volendam, duiker in sloot langs
Schoklandstraat thv nr 57.
516010 Marken, bermsloot Noord kant tpv splitsing
naar Moeniswerf.
517001 Gouwsloot, Westzijde brug bij uitmonding in
N-H kanaal
517006 Amsterdam, voor krooshek gemaal Kadoelen
langs Landsmeerdijk
517007 N-H kanaal vanaf draaibrug te Buiksloot
517037 Bozen meertje
517044 N-H kanaal ten Zuiden van Purmerend t.p.v.
spoorbrug
517045 Broekervaart vanaf brug in de prov.weg te
Broek in Waterland
517058 Kinselmeer.
517061 Westelijke Binnenbraak langs Waterlandse
Zeedijk;Noord oever.
517067 Uitdam, noordelijke bermsloot langs
Rijperweg
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517069 Ilperveld, Molensloot tpv fietsbrug Dorre Ilp.
517073 Voor krooshek gemaaltje Noorderlijk van de
Loetssloot.
517099 Holysloot. Polderslootje achter nr. 20
520002 Monnickendam, bermsloot langs de
Monnickmeerweg tpv PEN-huisje.
521001 Maaltocht v/d Noordmeer, tpv duiker ca. 150
m Oostelijk Willem I Hoeve .
522001 Maaltocht Broekermeer, tpv duiker in de E.10
523002 Maaltocht Belmermeer
526001 Voor krooshek bemaling IJdoornpolder
527002 Schaalsmeerpolder, tpv oude gemaal,
polderzijde.
528005 De Poel
529001 voor krooshek gemaal Enge Wormer
530003 Kalverpolder, 200 m West v. Zonnehof Z-kant
(tussen nr 4 en nr 5)
531005 Duiker in Zuiderweg, Zuidzijde, t.p.v. huisnr 59
533007 Sloot vanaf brug t.p.v. Zuideinde nr. 501 te
Oostzaan
534002 Voor krooshek bemaling Twiskepolder
534019 Oostzaan, Twiske t.p.v. brug over 't Vennegat
535002 Voor krooshek gemaal Hogedijk
536002 Polder Katwoude, afd. Lage dijk; voor
krooshek nieuwe gemaal.
540013 Jispersloot t.p.v. brug in Rijperweg
570201 voor krooshek gemaal Etersheimerbraak
575102 Sloot, parallel aan Meeuwstraat, tpv loopbrug
thv nr. 114.
575201 voor krooshek gemaal Overwhere
580101 Tocht t.p.v. brug naast de Westerweg,
Westzijde t/o huisnr E2 (nr66)
580213 Purmer, nabij Hofweg tpv
hoogspanningsleiding, Oostkant v.d. weg.
5N0101 Warder, voor krooshek gemaal Warder langs
de IJsselmeerdijk
5N9702 Bermsloot langs Rijperweg, voor rooshek
gemaal (grote VOPO pomp)
5N9705 Voor krooshek gemaal Polder Overleek aan de
Overlekergouw
5N9707 Doodlopende zijweg van de Keerngouw
halverwege S bocht; Oostzijde
5N9708 Voor krooshek gemaal 100 m. West van
Bloemendalergouw nr. 42 (bushalte)
5N9709 Zuiderwoude, voor krooshek gemaal
Zuiderwoudergouw
5N9710 Voor krooshek gemaal aan de Broekergouw
5N9715 Broek in Waterland, sloot tussen
Burgemeester Peereboomweg en fietspad
5N9716 Uitdam, Bermsloot langs Rijperdwarsweg
voor krooshek gemaaltje.
5N9717 Polder Oostzaan, verlengde stationsweg,
fietspad evenwijdig aan de spoorlijn thv
Reefbrug
610003 Schellinkhout, Molentocht, voor krooshek
gemaal 'Schellinkhout', Oostzijde
612001 Polders Binnen-Buitenuiterdijk, voor krooshek
gemaaltje (molentje)
613023 Bobeldijk; Slimtocht t.p.v. brug in de
Grootweg. NW zijde
619007 Polder Wogmeer,noordelijke molentocht tpv
duiker in Braken.
620009 De Fuik, bermsloot ca. 500 meter vanaf
Kruising.
621007 Obdam, bermsloot tpv bocht in het
Molenpad, ca 300 m Zuid van kruising met de
Noorderbrug.
623001 Kaagpolder, voor krooshek gemaal
624001 Polder de Lage Hoek, voor krooshek gemaal
670103 Molensloot t.p.v. brug in de Gouw
670126 't Grootslag Kathoeksloot tpv duiker in de
Vleetweg, Noordzijde
670129 't Grootslag, oude Zandsloot tpv duiker in de
Elsenburg, N'zijde
670207 Binnenwijzend, Grote Wijzend, v. krooshek
gem. Biesstal, w. Zuidbroekerweg
????????????????????????????????????????
????????????? ?
670216 Duiker in de Blokdijk, thv nr 18, zuidzijde.
675105 Opperdoes, watergang langs WestFriesche
zeedijk t.p.v. afslag Operdoes
675114 Wervershoof, Laagwatersloot, tpv brug voor
gemaal V.N.K.
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675119 Polder VNK-oost, Wervershoof, tpv brug in de
Slotlaan
675122 Opperdoes, de Oostmare tpv duiker in de
Noorderweg
675136 Wervershoof, de Groote Vliet tpv:
675208 Noordzijde A.C. de Graafweg, tpv brug bij km
paal 20.7
675214 Gouwe, op de brug uitstroomzijde gemaal,
hoge kant
770404 Wieringerwerf, vanaf brug in
Schervenweg/Zuiderkwelweg
801001 Den Hoorn, voor krooshek gemaal Prins
Hendrik
801004 Den Hoorn, hoge kant stuw langs Mokweg
801006 Den Hoorn, Molenkolk langs De Rede
801007 Den Hoorn, duiker in de Pontweg
802007 De Waal, vanaf brug in Kadijksweg
802008 Den Burg, voor krooshek gemaal De Mars
langs Sluyscoog
802014 Den Burg, duiker in Hoornderweg
803019 Den Burg, duiker in Grensweg, westelijk van
stuw
803020 Den Burg, op brug achter boerderij
â€œPhoenixâ€•
807002 Afwateri g natuurreservaat ' de Muy '
809001 Noordelijk Horsmeertje (vervallen ivm
bereikbaarheid)
8N0801 De Cocksdorp, plasje in Kleine Mandenvallei
BDV001 Texel, sloot langs Molwerk 'oostzijde', tpv
bordje 'de petten, vogelreservaat'.
BDV003 Texel, duinrel langs de Tureluursweg tpv
kruising met het bordje 'natuurpad lange
routeBDV004 Wimmenumerpolder, duinrel a.d. Herenweg
westzijde
BDV006 Hargergat, sloot ten zuiden van de Heerenweg
BDV007 Castricum, duinrel oostelijke rel langs
polderdijk
BDV011 Bakkum, ijsbaan langs Zeeweg t.p.v.
parkeerterrein
BDV012 Damlanderpolder, Roossloot t.h.v. duiker in
de Sluisweg
BDV013 Schoorl, duinrel langs Bobbeleweg t.h.v.
kruising met fietspad
BDV014 Zwanenwater, duinpoeltje west van eerste
plas aan het eind van de weg t.h.v. slagboom
(w
BDV015 Texel, De Muy midden van de plas
BDV020 ieringen, einde van de Voorboezem t.p.v.
Nieuwlanderweg
BDV021 Wieringen, plasje ten Noorden van Vatrop
BDV022 Sloot langs de Kamperkade (noordzijde) t.h.v.
verkeersbord (hoog peil)
BDV024 Fortgracht Marken-binnen t.p.v. toegangshek
BDV025 Slootwaardpolder, poldersloot langs Ringsloot
ca. 300 m. westelijk van molen zonder wiek
BDV028 Abtskolk
BDV034 Barne at, midden van de plas
BDV038 Slootje in hoogwatergebied west van Groote
Vliet
BDV039 Oostzanerveld, westerdwarsweg ca 200 m
Oost van bruine bungalow (S bocht in de weg)
BDV042 Heitje van Katham, t.p.v. stuw langs de
Achterdichting
BDV046 Twiske, Noordelijk deel doodlopend Hgedeelte
BDV047 Zwanenwater, duinpoeltje zuidoost van de
plas langs het pad
STBW04 Beverwijk, ItaliÃ«laan, in de eendenvijver
noord-oosthoek bij de bankjes
STWE08 Nibbixwoud, krooshek gem altje doodlopend
pad thv Dorpsstraat no.1 . Op de grens van
Wognum en Nibbixwoud.
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134180 537550 M30 NL12_520

1

1

1

109046 536983 M11 NL12_830

1

1

3

106643 500726 M11

1

1

1

132200 522120 M1a NL12_445

1

3
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Bijlage III. KRW-waterlichamen HHNK
WL-code
NL12_110
NL12_120
NL12_130
NL12_140
NL12_201
NL12_202
NL12_210
NL12_220
NL12_230
NL12_240
NL12_250
NL12_260
NL12_280
NL12_311
NL12_312
NL12_320
NL12_330
NL12_340
NL12_401
NL12_410
NL12_415
NL12_420
NL12_425
NL12_430
NL12_440
NL12_445
NL12_450
NL12_460
NL12_470
NL12_480
NL12_490
NL12_501
NL12_510
NL12_520
NL12_530
NL12_540
NL12_550
NL12_610
NL12_620
NL12_630
NL12_710
NL12_720
NL12_730
NL12_740
NL12_750
NL12_760
NL12_770
NL12_810
NL12_820
NL12_830
NL12_840

Naam
waterdelen Schermerboezem-Noord +
waterdelen Schermerboezem-Zuid +
waterdelen Amstelmeerboezem +
waterdelen VRNK-boezem +
Alkmaardermeer
waterrijk 't Twiske
waterrijk Eilandspolder +
waterrijk Wormer- en Jisperveld
waterdelen polder Zeevang +
waterrijk Krommenieer Woudpolder
waterrijk polder Westzaan
waterrijk Waterland +
waterdelen polder Assendelft (NW)
waterdelen de Schermer-Noord
waterdelen de Schermer-Zuid
waterdelen Beemster
waterdelen Purmer +
waterdelen Wijdewormer
Geestmerambacht
waterrijk Heerhugowaard Stad van de Zon
waterdelen polder Heerhugowaard
waterrijk polder Oosterdel +
waterdelen polder Geestmerambacht
waterdelen polders Schagerkogge +
waterdelen polder Vier Noorder Koggen -2,20
waterdelen polder Vier Noorder Koggen -3,70
waterdelen polder Grootslag +
waterdelen polder Drieban
waterdelen Oosterpolder +
waterdelen polder Westerkogge
waterdelen polder Ursem
Amstelmeer
waterdelen Wieringermeer-West +
waterdelen Wieringermeer-Oost +
waterdelen polder Wieringerwaard
waterdelen Anna Paulownapolder laag
waterdelen Anna Paulownapolder hoog
waterdelen polder Eijerland +
waterdelen Waal en Burg en het Noorden +
waterdelen Gemeenschappelijke polders +
waterdelen Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder +
waterdelen Castricummerpolder +
waterdelen Groot-Limmerpolder +
waterdelen Oosterzijpolder
waterdelen polders Egmondermeer +
waterdelen polders Bergermeer +
waterdelen Verenigde polders +
waterdelen Westerduinen / PWN
waterdelen duingebied Zuid NHN
waterdelen duingebied Noord NHN +
waterdelen duingebied Texel

KRW-type
M7b
M7b
M30
M6b
M20
M20
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M3
M30
M3
M3
M30
M20
M14
M3
M14
M3
M3
M6a
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M30
M30
M31
M3
M30
M3
M30
M31
M31
M6a
M6a
M3
M3
M3
M3
M3
M14
M14
M14
M14
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Bijlage IV. Roulerend meetnet KRW

Gezien de omvang van het Basis Meetnet Waterkwaliteit (BMW), en de periodiciteit in de
rapportageverplichtingen van de KRW, is in 2008 de monitoring van het BMW verdeeld over drie
kalenderjaren. Dit leidde tot een indeling in drie regio's. Afgezien van enkele deelnetten werd
jaarlijks 1 regio bemonsterd. Er zat echter een onbalans in meetinspanning tussen de jaren. In 2016
is daarom besloten tot een aanpassing van de regio-indeling, wel is het aantal van 3 regio’s
aangehouden (Figuur 9). Dit vanwege de KRW-cyclus van verschillende parameters (1x of 2x per 6
jaar).

(2023 en 2026)
(2024 en 2027)
(2022 en 2025)

Figuur 9. Regio indeling roulerend meetnet uit 2016, deze indeling is eveneens van toepassing op de periode 2022-2027.

Na de herverdeling is de voeding van de 3 regio's iets eenduidiger, de regio's 1 en 2 worden volledig
gevoed door water uit het Markermeer. Regio 1 watert af naar Noordzeekanaal en Markermeer, de
afwatering van Regio 2 is grotendeels naar de Waddenzee en het IJsselmeer. Regio 3 wordt ofwel
niet gevoed met zoet oppervlaktewater (de duinen en Texel) of grotendeels gevoed door water uit
het IJsselmeer en indirect nog uit het Markermeer. De afwatering van regio 3 gaat naar de
Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en het Markermeer. Ieder jaar wordt één deelgebied op
vaste monsterlocaties bemonsterd.

