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Informatie KRW
Bijgaand treft u diverse documenten aan en één overzichtskaart. Voor de KRW worden twee
typen documenten vastgesteld: een samenvattende nota en per waterlichaam een
zogenaamde factsheet. Deze factsheets zijn nog niet beschikbaar. Om u toch van voldoende
informatie te voorzien om een volledig advies te kunnen geven, delen we de 24
informatiebladen.
1. Toelichting
Voorliggend document, met uitleg over de andere documenten.
2. Overzichtskaart
Op de overzichtskaart staan alle KRW-waterlichamen in het beheergebied van Wetterskip
Fryslân. Er worden 24 waterlichamen onderscheiden.
3. Informatiebladen
Voor ieder waterlichaam is 1 informatieblad beschikbaar. Deze zijn meegeleverd als excel (A.
1 tabblad per waterlichaam) en als pdf (B).
De analyses achter deze informatiebladen zijn gebruikt bij het opstellen van de doelen en
benodigde maatregelen voor de KRW. Voor ieder waterlichaam is van een kerngebied een
watersysteemanalyse gemaakt. Deze systeemanalyse is als leidend gebruikt op de
informatiebladen.
Opbouw:
• Ieder informatieblad begint met een kaart, waarop alleen het betreffende waterlichaam
is afgebeeld.
• Daaronder staan drie samenvattingen:
o Is de huidige toestand op orde?
o Welke factoren bepalen de huidige toestand?
o Wat zou er moeten gebeuren om de toestand te verbeteren?
• De grafiek onder de samenvatting geeft voor de vier biologische groepen van de KRW de
doelen weer, de huidige situatie en de situatie na het uitvoeren van alle maatregelen.
Naast de grafiek staat uitleg.
• Vervolgens staan onder kopje A tabellen van de huidige kwaliteit en de vigerende
(SGBP2) doelen.
• Onder kopje B staan de ecologische sleutelfactoren (ESF) uitgewerkt. Deze geven inzicht
in de ecologische staat van een watersysteem. Ze geven aan waar belangrijke
‘stuurknoppen’ zitten voor het bereiken van de ecologische doelen van dat
watersysteem.
• Aan het eind van kopje B staat een getal dat aangeeft in welke mate een ESF van invloed
is op de betreffende biologische groep.
• Onder kopje C staan de maatregelen genoemd die knelpunten deels of geheel kunnen
wegnemen, om zo de situatie te verbeteren. Omdat het uitvoeren van alle maatregelen
niet haalbaar bleek, is er een prioritait pakker pgesteld. Achter iedere maatregel staat of
deze al dan niet in het prioritaire pakket is opgenomen.
• Onder kopje D staan getallen die aangeven in hoeverre de maatregelen knelpunten
oplossen. Zowel voor het maximale pakket als voor het prioritaire pakket.

•

Het informatieblad sluit af met een grafiek van de situaite die met het prioritaire pakket
bereikt wordt en een tabel met de nieuwe doelen voor de derde planperiode.

4. Voorbeeldfactsheet
Facstheets worden normaliter uit een landelijke database uitgedraaid. Deze database is nog
niet geheel functioneel, waardoor we niet 24 officiële factsheets kunnen leveren op dit
moment. Deze komen naar verwachting eind juli/begin augustus beschikbaar. Het
voorbeeldbestand is meegeleverd zodat u een beeld hebt over de inhoud en opbouw van de
factsheets. De feitelijke informatie putten we uit de informatiebladen (zie punt 3) en de
factsheets uit de huidige planperiode.
NB het voorbeeld dient dus slechts ter illustratie van de factsheets die rond augustus
beschikbaar komen. De informatie in dit document is niet geheel geactualiseerd. De vast te
stellen factsheets zullen dezelfde beschrijving van knelpunten, doelen en maatregelen
bevatten als op de informatiebladen vermeld is.

o

Legenda
beken
NL02L1, Linde en Noordwoldervaart
NL02L2, Tjonger bovenloop
NL02L3, Tjonger middenloop
NL02L4, Koningsdiep
NL02L11, Lauwers

Frieze boezem-meren
NL02V1, Friese boezem - overige meren
NL02V9, Sneekermeergebied e.o.
NL02V10, Fluessen e.o.
NL02V11, Alde Feanen
NL02V12, Groote Wielen

laagveenplassen
NL02V4, Laagveenplassen Friesland

meren in poldergebied
NL02V5b, Kleine Wielen
NL02V5a, Nannewijd

Frieze boezem-kanalen
NL02L9b, Friese boezem - grote diepe kanalen
NL02L9a, Friese boezem - grote ondiepe kanalen
NL02L9c, Friese boezem - regionale kanalen met scheepvaart
NL02L9d, Friese boezem - regionale kanalen zonder scheepvaart

overige kanalen
NL02L9, Fries kleigebied - zoete polderkanalen
NL02L10a, Zuidoost Friesland - vaarten met recreatievaart
NL02L10b, Zuidoost Friesland - vaarten zonder recreatievaart
NL02L14, Midden Friesland - polderveenvaarten
NL02L16, Noordwestelijke Wouden - regionale zandkanalen

zwakke brakke wateren
NL02L13, Fries kleigebied - zwak brakke polderkanalen

eilanden
NL02L12, Eilanden-poldersloten
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Factsheet grondwaterlichaam:

Zand Rijn-Noord
De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze
factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze factsheet is een werkversie ten behoeve van eigen gebruik door de
waterbeheerder. Hoewel waterbeheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele
gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat.

1. Basisgegevens
Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden,
die een relatie met het waterlichaam hebben.
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Waterlichaamcode: NLGW0002

Waterbeheerder: Provincie Groningen, Provincie Fryslân (Friesland), Provincie Drenthe
Wateronttrekking tbv menselijke consumptie: Ja
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Karakterschets
Hydrogeologische kenmerken
Horizont: 1

Meerdere watervoerende pakketten: Nee

Gemiddelde diepte: 0 m

Substraat: Zand

Aquifer type: Poreus - gemiddeld

Gemiddelde dikte: 177 m

Lateral oriëntatie: Horizontaal - doorlopend watervoerend
pakket

Volume: 268,000,000 m3

In het Nederlandse deelstroomgebied Rijn-Noord zijn vier grondwaterlichamen onderscheiden; Zand Rijn-Noord,
Zout Rijn-Noord, Deklaag Rijn-Noord en Wadden Rijn-Noord.
Het grondwaterlichaam Zand Rijn Noord omvat zandgebieden in het oosten van Fryslan, westen van Groningen en
noorden van Drenthe, waarbij het globaal loopt van Groningen tot Drachten en van Dokkum tot Steenwijk. In
aanvulling hierop maakt Gaasterland, in het uiterste westen van de provincie Fryslan, onderdeel uit van dit
grondwaterlichaam.
De totale omvang van van het grondwaterlichaam Zand Rijn Noord bedraagt 1513 km2, waarvan 942 km2 in
Friesland, 294 km2 in Drenthe en 209 km2 in Groningen. Het GWL heeft een gemiddelde dikte van 177 m,
bestaat uit 3 watervoerende pakketten, is overwegend zoet en heeft een volume van 268 km3.
Van het GWL is een conceptuele model gemaakt in 2D en in 3D met daarin de grondwaterstroming en de
opbouw van de ondergrond. Hieronder worden de modellen beschreven.
Conceptueel model Zand Rijn-Noord.
Het GWL bevindt zich voor het grootste deel in het dekzand gebied van Drenthe in het zuidoostelijk deel van het
deelstroomgebied Rijn-Noord en in klein gebied ten zuiden van de Fluessen. Het reikt van de hydrologische basis
tot aan maaiveld. In een belangrijk deel van het gebied ligt het grensvlak zoet / brak (150 mg/l) op minder dan 100
meter diepte. Het grondwater in de watervoerende pakketten is afkomstig van neerslag op de hogere gronden.
Grondwater komt weer aan de oppervlakte in de lager gelegen gebieden waar het beeksystemen voedt. De
ondergrond van Drenthe heeft sterke invloed ondervonden van glaciale verschijnselen gedurende het Pleistoceen.
Gletsjerstromen hebben diepe dalen uitgeschuurd die in latere perioden grotendeels gevuld zijn met meestal
slecht doorlatende sedimenten (potklei en klei- en leemlagen). Vaak vormen deze depressies nog steeds de
vlakke dalen waarin de huidige beken stromen. De bodem van de hogere gebieden tussen de beekdalen bevat
veelal op geringe diepte (circa 1m) een laag keileem. Dit betekent dat in grote delen van Drenthe slecht
doorlatende lagen aanwezig zijn op een diepte van een of enkele meters onder maaiveld. De indringing van het
neerslagoverschot gaat daardoor moeilijk. Een deel van het neerslagoverschot stroomt af door ondiepe lagen. De
aanvulling van het grondwater onder dergelijke lagen is relatief gering. Het diepe grondwater heeft een ouderdom
van honderden jaren. De Friese Wouden vormen de westelijke uitloper van het Drents Plateau met ongeveer
dezelfde hydrogeologische eigenschappen. Ook hier komt vaak een keileemlaag voor in de ondiepe bodem
waardoor de aanvulling van het grondwater kleiner is dan het neerslagoverschot. De afstroming van de beken is in
westelijke richting. Ze liggen in brede dalen die veelal de overblijfselen zijn van glaciale dalen.
In het gebied komen 10 Natura2000 gebieden voor waarvan 4 grondwaterafhankelijk. Op 4 locaties wordt
grondwater onttrokken ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.
De opbouw van de Nederlandse ondergrond wordt uitgebreid beschreven en onderhouden in een REgionaal
Geohydrologisch InformatieSysteem (REGIS). Zowel de verbreiding van de diverse lagen als ook de
geohydrologische karakteristieken zijn daarin opgenomen.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van het grondwaterlichaam met aanvullende gegevens over de belasting,
de monitoring en de toestand wordt verwezen naar het rapport: "Grondwaterlichamen Rijn-Noord, Ambtelijk
technisch achtergronddocument 2020", Haskoning/DHV 2020.
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Conceptueel Model
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Beschermde gebieden
De volgende beschermde gebieden hebben een relatie met dit waterlichaam
Vogelrichtlijngebied
Naam

Code

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

NL_VOG_27

Fochteloërveen

NL_VOG_23

Groote Wielen

NL_VOG_9

Leekstermeergebied

NL_VOG_19

Habitatrichtlijn gebied
Naam

Code

Bakkeveense Duinen

NL_HAB_17

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

NL_HAB_27

Fochteloërveen

NL_HAB_23

Groote Wielen

NL_HAB_9

Norgerholt

NL_HAB_22

Wijnjeterper Schar

NL_HAB_16

2. Toestand
In dit hoofdstuk wordt in zowel in tabellen als in een kaartbeeld de toestand weergegeven. In de tabellen worden
eerst per onderdeel de totaaloordelen en de prognose weergegeven. In de daarop volgende tabellen wordt nader
ingegaan op de toestand van de onderliggende onderdelen. Hiermee wordt invulling geven aan het onderdeel
S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Doelbereik 2027 is een inschatting van de waarschijnlijkheid dat de doelen worden bereikt in 2027, waarbij wordt
uitgegaan van de volledige uitvoering van het maatregelenpakket, zoals beschreven in hoofdstuk 4 van deze
factsheet.

Toestand
2009
Totaaloordeel
(op basis van de 3 testen voor het hele waterlichaam)

2015

2020

2

2

*

Voor rapportage aan de EU worden de oordelen geaggregeerd tot één oordeel voor kwaliteit en één voor
kwantiteit. Daarbij wordt een “one-out-all-out” systematiek gehanteerd.
Onderstaande tabellen geven het resultaat van de onderliggende tests opgesplitst naar generieke tests en
regionale tests.
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Testen voor het gehele waterlichaam
(generieke tests)
1. Waterbalans (3.1.1. grondwatervoorraad + 3.1.2.
trends stijghoogten

Toestand
2009
2

2. Intrusies (3.3-a. kwantiteit + 3.3-b. kwaliteit)

2

3. Chemische toestand (3.2)

2

Doelbereik 2027

2015
*

2

2020
*

2

*

2

vrijwel zeker

2

vrijwel zeker

2

vrijwel zeker

*
2

*

*

Toestand

Regionale testen
4. Grondwaterafhankelijke
oppervlaktewaterlichamen (4.1.1. kwantiteit +
4.1.2. kwaliteit)
5. Grondwaterafhankelijke terrestrische
ecosystemen (4.2-a. kwantiteit + 4.2-b. kwaliteit)
6. Drinkwaterbron (4.3)

2

3

*
2

2

*

A

*

3

2

*

vrijwel zeker

2

A
3

*

Doelbereik 2027

3

*

A

vrijwel zeker

Motivering kwantiteit
In 4 Natura2000 gebieden is sprake van een te lage grondwaterstand of een te lage grondwaterstand in
combinatie met onvoldoende kwel. De oorzaken zijn uitgebreid beschreven in de Natura2000 beheerplannen
evenals de noodzakelijke maatregelen. Analyse van de ecologische kwaliteit en de grondwaterstanden onder
natuurgebieden laat zien dat deze (deels)verdroogd zijn. Het gewenste natuurdoel op grond van Natura2000 is
daarbij uitgangspunt (instandhoudingsdoel). Deels zijn er al maatregelen uitgevoerd maar in afwachting van de
evaluatie wordt het gebied vooralsnog als verdroogd onderscheiden.
Beoordeling trends grondwaterkwaliteit
(niet van invloed op totaaloordeel)
Is er sprake van een significant stijgende trend van concentraties van verontreinigende
stoffen?

●

nee

Motivering chemische trendanalyse
Inhoudelijke informatie is te vinden in:
Grondwaterlichamen Rijn-Noord, Ambtelijk technisch achtergronddocument 2020", Haskoning/DHV 2020.
Specifiek voor motivering kwaliteit: Trendanalyse grondwaterkwaliteit van drinkwaterwinningen (2000 – 2018),
RIVM-rapport 2020-0044.
Specifiek voor chemische trendanalyse: KRW Trendanalyse Grondwaterkwaliteit - Analyse voor de
grondwaterlichamen Eems, Rijn-Noord, Rijn-Oost, Rijn-West en Schelde" (HASKONINGDHV NEDERLAND
B.V. | 2020).
Specifiek voor motivering kwantiteit: Tijdstijghoogte-analyse West-, Noord-, en Oost-Nederland &
Scheldestroomgebied" (KWR 2020.003 | Maart 2020).

Motivering kwaliteit
De grondwaterwinning Noordbergum verkeert in de slechte toestand vanwege stijgende trend van
drempelwaardestof Chloride. De beoordeling heeft plaats gevonden door het RIVM op basis van trends in het
gemende ruwwater. In tegenstelling tot de vorige planperiode is conform het protocol Toestand en Trend de
zuiveringsinspanning niet meer als afzonderlijk element meegenomen.
Daarnaast is in Noorbergum ook een stijgende trend aangetroffen voor de nieuwe stof cyclohexaan.
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3. Belastingen
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het
geeft de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke
parameters worden beïnvloed (impact). Onder significant wordt verstaan dat dit leidt tot het niet bereiken van de
goede toestand, dan wel dat (preventieve) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Ook
effecten die nu nog niet de toestand beïnvloeden, maar waarvan verwacht wordt dat dat op termijn wel het geval is
worden als significant beschouwd. Deze krijgen in de laatste kolom de status potentieel.
Wateronttrekkingen/wateroverdracht
Functie

Belasting

Effect

Stedelijke ontwikkeling
wateronttrekkingen/wateroverdracht
Verzilting

Beïnvloede
parameter

Status

4.3 drinkwater

actueel

Overige belastingen
Functie

Belasting

Effect

Beïnvloede
parameter

Status

Anders

overige belastingen

Schade aan afhankelijke
terrestrische ecosystemen
vanwege chemische en/of
kwantitatieve redenen

4.2 terrestrisch

actueel

Functie

Belasting

Effect

Beïnvloede
parameter

Status

Landbouw

diffuse bronnen

Hoge nutriënt concentraties,
Organische verontreiniging, o.a.
PAK'S, pesticiden en/of
dioxines, Verminderde
oppervlaktewaterkwaliteit
vanwege chemische en/of
kwantitatieve redenen

3.2 chemie, 4.1
oppervlaktewater,
4.3 drinkwater

potentieel

Functie

Belasting

Effect

Beïnvloede
parameter

Status

Anders

puntbronnen

Organische verontreiniging, o.a.
PAK'S, pesticiden en/of
dioxines, Verontreiniging met
chemische stoffen, o.a. zware
metalen

3.2 chemie

potentieel

Diffuse bronnen

Puntbronnen
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Toelichting
De belangrijkste belasting is afkomstig van de landbouw: gewasbeschermingsmiddelen en nitraat en fosfaat
van bemesting. Lokaal worden hierdoor normen overschreden.
De ondiepe waterkwaliteit met hoge nitraatgehaltes kan op termijn de waterkwaliteit van de waterwinning
negatief beïnvloeden. De ruwwaterkwaliteit van enkele winningen wordt bedreigd door verzilting.
Lokaal komen puntbronnen voor met een verspreidingsrisico (de zogenaamde spoedlocaties). Puntbronnen
kunnen leiden tot lokale verspreiding van verontreinigingen in het grondwater. De meeste puntbronnen zijn
gesaneerd of dan wel de risico’s zijn beheerst maar vooralsnog is het volgen en monitoren van de locaties
actueel.
Daarnaast wordt het watersysteem beïnvloed door ingrepen in de waterhuishouding waardoor de
grondwaterstand lokaal verlaagd is (knelpunt bij N2000 gebieden).

4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Aanvullende stimuleringsmaatregelen bij kwetsbare winningen Zand Rijn-Noord
Anti-verdrogingsmaatregelen Fochteloërveen
Anti-verdrogingsmaatregelen Fochteloerveen
Herprioritering bodemsanering. Nader Onderzoek + sanering GWBG Zand rijn-Noord
Herprioritering bodemsanering. Nader Onderzoek + sanering GWBG, onderdeel
uitmakend van opstellen ge
Risico-analyse puntbronnen GWB-gebieden Zand Rijn-Noord
Risico-analyse puntbronnen GWB-gebieden, onderdeel uitmakend van opstellen
gebiedsdossiers en uitvoe

Omvang:
1 stuks
1 stuks
1 stuks
1 stuks
1 stuks
1 stuks
1 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015
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Maatregelen opgevoerd in SGBP voor de periode 2016 t/m 2021
evaluatie zone grondwaterbescherming

Maatregel

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Planvoorbereiding: 1
evaluatie zonering grondwaterbescherming
Toelichting:
Voortgang:

Omvang: 1 stuks

Maatregel

evaluatie zone grondwaterbescherming

Voortgang:
Toelichting:

stuks
Motivering:
1
evaluatie zone grondwaterbescherming

Maatregel

Feitendocument

Voortgang:

stuks
Motivering:
1
Nadere risicoanalyse winningen menselijke consumptie (eigen winningen en
industriele winningen)

Planvoorbereiding:

Planvoorbereiding:

Toelichting:

Fochteloerveen-105

Maatregel

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Projectplan gereed, beschikking afgegeven, gereed 2021.
In uitvoering: 1
Bos omvormen noordzijde
Toelichting:
Voortgang:

Fochteloerveen-348

Maatregel

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Onderdeel PAS uitvoering
Verfijning compartimentering

Maatregel

Fochteloerveen-349

Voortgang:
In uitvoering:

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
1
Uitgevoerd:
Realisatie 7 blokken (50% in 1e beheerplanperiode). Openingshandeling geweest.
Toelichting:
Voortgang:

Fr Anti-verdrogingsmaatregelen Drents-Friese Wold

Maatregel
Voortgang:

Omvang: 1 stuks

stuks
Uitgevoerd: 1

Motivering:
Verdrogingsbestrijding Oude Willem over een oppervlakte van 175 ha.
Het project is als geheel afgerond.
Gebied zonder sence of urgency.
Motivatie: Grotendeels uitgevoerd.
- Uitvoering natuurontwikkeling Oude Willem uitgevoerd.
- Overeenkomst tussen provincies en Vitens reductie drinkwaterwinning Terwisscha
is getekend. Thans wordt onderzoek gedaan naar alternatieve bron voor deze
drinkwaterwinning.

Toelichting:

Uitgevoerd: zijde Aekingermeer
Maatregel

Fr_Aanvullend hydrologische onderzoek

Voortgang:
Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Aanvullend hydrologisch onderzoek

Maatregel

Fr_dempen sloot_ Wijnjeterperschar

Planvoorbereiding:

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
1
Uitgevoerd:
Dempen sloot door zuidelijk deel WS-west.
Toelichting:
Voortgang:

Maatregel
Voortgang:

Fr_dempen sloot_Wijnjeterperschar
stuks
Uitgevoerd: 1

Omvang: 1 stuks

Motivering:
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Toelichting:

Dempen en deels verondiepen sloten DM

Maatregel

Fr_dempen van greppel_ Wijnjeterperschar

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 1
Dempen van greppel in de heide
Toelichting:
Voortgang:

Maatregel

Fr_dempen/verondiepen grenssloten
DM_Wijnjeterperschar

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 1
Dempen/verondiepen grenssloten WS-west, grenzend aan landbouwgrond
Toelichting:

Voortgang:

Fr_dempen/verondiepen grenssloten DM

Maatregel

Omvang: 1 stuks

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Dempen/verondiepen grenssloten DM, grenzend aan landbouwgrond

Maatregel

Fr_Monitoring grondwaterstanden_Wijnjeterperschar

Voortgang:
Uitgevoerd:

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
In uitvoering: 1
Toelichting:
Monitoring: Grondwaterstanden - nieuwe buizen binnen en buiten N2000-plaatsen
(plaatsen en opnemen)

Voortgang:

Maatregel

Fr_monitoring_bepalen
basenverzadiging_Wijnjeterperschar

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Planvoorbereiding: 1
Monitoring: Bepalen basenverzadiging
Toelichting:
Voortgang:

Maatregel

Fr_opheffen ontwaterende invloed sloot_Bakkeveense
Duinen

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Planvoorbereiding: 1
Opheffen ontwaterende invloed sloot op grens van Heide van Allerdseach.
Toelichting:
Voortgang:

Maatregel

Fr_vaststellen functioneren systeem_Bakkeveense
Duinen

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
In uitvoering: 1
Toelichting:
Vasstellen functioneren hydrologisch systeem en zo nodig formuleren aanvullende
maatregelen
Voortgang:

Fr_Verontdiepen grenssloot Wijnjeterperschar

Maatregel

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Verontdiepen deel grenssloot van WS-west

Maatregel

Fr_Verwijderen Nije Heawei

Voortgang:
Uitgevoerd:

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Verwijderen Nije Heawei en bermsloten

Maatregel

Gemeentelijk gewasbeschermingsbeleid O'pade

Voortgang:
Uitgevoerd:

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Planvoorbereiding: 1
Onderzoek naar beleid gemeentelijke gewasbescherming
Toelichting:

Voortgang:

Maatregel

Inventarisatie riool en eventueel herstel Nburgum

Omvang: 1 stuks
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Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Onderzoek naar risico's rioolstelsel.

Maatregel

Inventarisatie riool en eventueel herstel Opade

Voortgang:
Uitgevoerd:

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 1
Onderzoek naar risico's rioolstelsel.
Toelichting:

Voortgang:

Lijst winningen menselijke consumptie

Maatregel
Voortgang:
Uitgevoerd:

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Actualiseren van de lijst met winningen voor menselijke consumptie. Mogelijk staan
hier nog bedrijven op die niet meer onttrekken voor menselijke consumptie.
Onderzoek naar risico's provinciale weg(en) Noardburgum

Maatregel

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Onderzoek naar risico's provinciale weg(en) Noardburgum

Maatregel

Onderzoek naar risico's provinciale weg(en) Oldeholtpade

Voortgang:
Uitgevoerd:

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 1
Onderzoek naar risico's provinciale weg(en) Oldeholtpade
Toelichting:

Voortgang:

Onderzoek naar risico's provinciale weg(en) Terwisscha

Maatregel

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Onderzoek naar risico's provinciale weg(en) Terwisscha

Maatregel

Onderzoek naar wateraanvoerplan Nburgum

Voortgang:
Uitgevoerd:

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Onderzoek naar wateraanvoerplan.

Maatregel

onderzoek puntbronnen Terwisscha

Voortgang:
In uitvoering:

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 1
Onderzoek puntbronnen Terwisscha
Toelichting:
Voortgang:

Spoedlocaties

Maatregel
Voortgang:
Uitgevoerd:

Toelichting:
Maatregel

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
1
0 locaties volgen, 4 locaties gesaneerd
Volgen van saneringen van 4 spoedlocaties met verspreidingsrisico's (onder regie
bevoegd gezag WBB)
Volgen kwaliteit oppervlaktewater

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
1
In uitvoering:
Volgen kwaliteit oppervlaktewater ivm wateraanvoer tbv drinkwaterwinning
Toelichting:

Voortgang:

Maatregel

Volgen sanering spoedlocatie WBB Zand Rijn-Noord

Omvang: 8 stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 8
Toelichting:
Volgen van saneringen van 8 spoedlocaties met verspreidingsrisico's (onder regie
bevoegd gezag WBB)
Voortgang:

Maatregel

bewustwording en voorlichting

Omvang: **) stuks
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Voortgang:
Uitgevoerd:

Toelichting:

stuks
Motivering:
12
**) in totaal 12 stuks voor meerdere waterlichamen.
bewustwording en voorlichting
Bewustwording gebruik bestrijdingsmiddelen

Maatregel

Omvang: **) stuks

stuks
Motivering:
geen aanvullende acties muv lopende activiteiten
Uitgevoerd: 1
Toelichting:
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Uitvoeren bewustwordingsprojecten (landbouw/ loonwerk, gemeenten, bedrijven,
particulieren).

Voortgang:

Duurzame landbouw

Maatregel
Voortgang:

Omvang: **) stuks

stuks
Uitgevoerd: 1

Motivering:
Maatregelen worden deels gecontinueerd middels 6e nitraat
actieprogramma
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Stimuleren van duurzame landbouw uitgaande van de kringloopgedacht

Toelichting:

Evaluatie doorwerking PMV

Maatregel
Voortgang:
Uitgevoerd:

Toelichting:

stuks
Motivering:
12
**) in totaal 12 stuks voor meerdere waterlichamen.
Evaluatie doorwerking PMV
Intensivering monitoring

Maatregel
Voortgang:
Uitgevoerd:

Toelichting:

Omvang: **) stuks

stuks
1

Motivering:
Early warning meetnet rondom winning Gasselte ingericht en opzet
nitraatmeetnet 6e nitraatactieprogramma.
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Intensivering monitoring nutrienten
Lijst winningen menselijke comsumptie

Maatregel

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

stuks
Motivering:
Afgerond in samenhang feitendossier
Uitgevoerd: 1
Toelichting:
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Actualiseren van de lijst met winningen voor menselijke consumptie. Mogelijk staan
hier nog bedrijven op die niet meer onttrekken voor menselijke consumptie.

Voortgang:

Signaleringslijst

Maatregel

Omvang: **) stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 1
Toelichting:
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Onderzoeken en beoordelen van de daadwerkelijke risico’s voor kwetsbare objecten
van verdachte bodemverontreinigslocaties op de Signaleringslijst. Er is onderzoek
verricht naar locaties buiten de spoedlocaties waar mogelijk sprake is van
onaanvaardbare risico's. Deze locaties worden gevolgd.

Voortgang:

Signaleringslijst

Maatregel

Omvang: **) stuks

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Onderzoeken en beoordelen van de daadwerkelijke risico's van verdachte
bodemverontreinigslocaties op de Signaleringslijst

Maatregel

Signaleringslijst

Voortgang:
Uitgevoerd:

Voortgang:

stuks
Uitgevoerd: 1

Omvang: **) stuks

Motivering:
Onderzoek naar locaties zijn afgerond, geen risico's
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Toelichting:

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Onderzoeken en beoordelen van de daadwerkelijke risico's van verdachte
bodemverontreinigslocaties op de Signaleringslijst

Maatregel

Spoedlocaties

Omvang: **) stuks

stuks
In uitvoering: 1

Motivering:
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/bodem/bode
mverontreiniging/beleid/spoedlocaties/
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Uitvoering spoedlocaties in het kader van het"Convenant bodemontwikkelingsbeleid
en aanpak spoedlocaties".

Voortgang:

Toelichting:

Strategie bestrijdingsmiddelen

Maatregel

Omvang: **) stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 1
Toelichting:
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Bepalen strategie vermindering risico’s van gebruik bestrijdingsmiddelen op OW en
GW. Rapport werd februari 2017 opgeleverd en uitgewerkt naar aanbevelingen (oa
inrichten netwerk early warning)
Voortgang:

Strategie bestrijdingsmiddelen

Maatregel
Voortgang:
Uitgevoerd:

Toelichting:

stuks
1

Motivering:
Inzet relatie rijk-regio: afgerond met RBO advies en brief en ministerie
en zitting in 2e Nota duurzame gewasbescherming;
Inzet op monitoring:
1. Grondwateratlas bestrijdingsmiddelen gerealiseerd;
2. Structureel overleg CTGB en provincie over toelatingsbeleid.
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Bepalen strategie vermindering risico’s van gebruik op OW en GW
structurele aandacht GW belang

Maatregel
Voortgang:
In uitvoering:
Uitgevoerd:

Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

stuks
Motivering:
6
6
**) in totaal 12 stuks voor meerdere waterlichamen.
Grondwaterbelang onder aandacht brengen gemeente.

Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016-2021.
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Maatregelen opgevoerd in SGBP 2021 voor de periode 2022 t/m 2027
In het onderdeel "Toestand" is bij Toestand2021 aangegeven op welke onderdelen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Hier wordt aangegeven welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Omvang: 6 stuks

Oorspronkelijke naam:

Bemonsteren early warning systeem grondwater

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
Bemonsteren en rapporteren analyses early warningsysteem grondwater

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Fochteloerveen

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
Uitvoeren en evalueren maatregelen beheerplan Fochteloerveen

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

Herijken beschermingsbeleid grondwater

SGBP categorie:

aanpassen/introduceren (nieuwe) wetgeving

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
Herijken en eventueel ruimtelijk implementeren beschermingsbeleid grondwater

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Inrichten FAQ website

SGBP categorie:

geven van voorlichting

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
Inrichten FAQ website provincies Groningen, Drenthe en waterbedrijven voor
bewustwording en voorlichting

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Inrichting early warning systemen

SGBP categorie:

opstellen nieuw plan

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
Verdergaande inrichting early warning systemen voor nieuwe stoffen

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Intensivering toezicht

SGBP categorie:

overige bronmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
Intensivering toezicht en handhaving bij recreatieterreinen, campings en
bungalowparken in grondwaterbeschermingsgebieden.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Onderzoek kwetsbaarheid grondwaterlichamen

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
Onderzoek naar kwetsbaarheid grondwaterlichamen in de zandgebieden. Wordt
regionaal uitgevoerd.

Testonderdeel:

3.1 waterbalans

Oorspronkelijke naam:

Organiseren themabijeenkomst

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 2 stuks

geven van voorlichting
SGBP categorie:
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Initiatiefnemer:
Toelichting:
Testonderdeel:

Provincie Groningen
Binnen deze planperiode twee bijeenkomsten voor vergunningverleners, handhavers,
toezichthouders en veiligheidsregio
4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

uitvoeren en evalueren anti-verdrogingsmaatregelen voor
N2000 Fluessen Aldegeasterbrekken

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

uitvoeren en evalueren anti-verdrogingsmaatregelen voor
Natura2000-gebied De Alde Feanen

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

uitvoeren en evalueren anti-verdrogingsmaatregelen voor
Natura2000-gebied Drents Friese Woud

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslan

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

uitvoeren en evalueren anti-verdrogingsmaatregelen voor
Natura2000-gebied Fochteloërveen

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

uitvoeren en evalueren anti-verdrogingsmaatregelen voor
Natura2000-gebied Van Oordts' Mersken

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

uitvoeren en evalueren anti-verdrogingsmaatregelen voor
Natura2000-gebied Wijnjeterperschar

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslan

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

Voorlichting bewoners en bedrijven
grondwaterbeschermingsgebied

SGBP categorie:

geven van voorlichting

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Provincie Groningen
Voorlichting aan bedrijven, bewoners en gemeenten in de
grondwaterbeschermingsgebieden voor het vergroten van bewustzijn over werken en
wonen in een grondwaterbeschermingsgebied
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Testonderdeel:

4.3 drinkwater
Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

Aanvullen grondwatervoorraad

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Drenthe
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Stimuleren maatregelen gericht op aanvulling grondwatervoorraad

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

Bezem door de middelenkast campagne onder
particulieren, combineren met een communicatie actie.

SGBP categorie:

verminderen emissie gewasbeschermingsmiddelen stad

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Drenthe
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Bezem door de middelenkast campagne onder particulieren, combineren met een
communicatie actie.
Voorkomen verlies GBM.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Brede grondwaterstudie

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Uitvoeren provinciebrede grondwaterstudie naar kwantiteit, grondwaterstromen en
verzilting

Testonderdeel:

3.1 waterbalans, 3.2 chemie, 3.3 intrusie

Oorspronkelijke naam:

Drainage verondiepen

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Drenthe
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
In onderzoekszone rondom N2000 gebieden verondiepen drainage stimuleren

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

evaluatie en herijking grondwaterbeschermingszones

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 12 stuks voor meerdere waterlichamen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Grondwaterontrekkingen voor beregening verplaatsen

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Drenthe
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
In 200 meter zone rondom N2000 gebieden verplaatsen grondwateronttrekkingen
voor beregening stimuleren

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

Heranalyse van eenmalige waarnemingen

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 8 stuks voor meerdere waterlichamen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks
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Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

Herijking grondwaterbeschermingsbeleid

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Drenthe
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Herijking grondwaterbeschermingsbeleid

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Herijking KRW-grondwatermeetnet

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 5 stuks voor meerdere waterlichamen.
toestandsbeoordeling van de KRW-grondwaterlichamen

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

herijking planologische bescherming
drinkwaterwinningen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

herkomstanalyse van structureel aangetroffen stoffen

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 5 stuks voor meerdere waterlichamen.
herkomstanalyse van structureel aangetroffen stoffen en in gesprek gaan met de
terreineigenaren, bescherming drinkwaterbronnen

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Onderzoek effect tijdstijghoogte analyse tgv twee droge
zomers

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Drenthe
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Onderzoek effect tijdstijghoogte analyse tgv twee droge zomers

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

Onderzoek naar kwetsbaarheid grondwaterlichamen
(hoge droge zandgronden)

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Drenthe
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Onderzoek naar kwetsbaarheid grondwaterlichamen (hoge droge zandgronden)

Testonderdeel:

3.2 chemie

Oorspronkelijke naam:

Onderzoek: optimale nutriëntenopname door gewassen
in droge periodes.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Drenthe
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Onderzoek: optimale nutriëntenopname door gewassen in droge periodes.
Voorkomen uitspoeling nutriënten,

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks
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Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

Optimaliseren meetprogramma Vitens

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 12 stuks voor meerdere waterlichamen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Regionale analyse mestopslag.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Drenthe
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Regionale analyse mestopslag.
Voorkomen uitspoeling nutriënten

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Spoedlocaties

SGBP categorie:

saneren verontreinigde landbodem en/of grondwater

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Drenthe
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Volgen en monitoren lopende grondwatersaneringen.
Voorkomen verspreiding stoffen

Testonderdeel:

3.2 chemie

Oorspronkelijke naam:

Steekproef bestaande WKO’s en beregeningsputten en
gesprek eigenaar.

SGBP categorie:

geven van voorlichting

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Drenthe
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Steekproef bestaande WKO’s en beregeningsputten en gesprek eigenaar.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Stimuleren DAW maatregelen

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Drenthe
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Stimuleren DAW maatregelen gericht op voorkomen achteruitgang
grondwaterkwaliteit en invloed op oppervlaktewater

Testonderdeel:

3.2 chemie, 4.1 oppervlaktewater, 4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Toetsing waterkwaliteit niet-openbare
drinkwaterwinningen

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Nota KRW Fryslan

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

uitrollen Early Warning meetnet

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 10 stuks voor meerdere waterlichamen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks
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Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

Volgen effect klimaatverandering (droogte) op
tijdstijghoogte

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Eenmalige analyse monitoringsgegevens

Testonderdeel:

3.1 waterbalans

Oorspronkelijke naam:

Bescherming van niet openbare drinkwaterwinningen

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
inventariseren van niet openbare grondwaterwinningen voor menselijke consumptie
(industriële en particuliere); uitvoeren van een risico-analyse voor het ruwwater van
deze winningen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Formuleren beschermingsbeleid voor Aanvullende
Strategische Voorraden

SGBP categorie:

aanpassen/introduceren (nieuwe) wetgeving

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Formuleren beschermingsbeleid voor Aanvullende Strategische Voorraden
drinkwater

Testonderdeel:

3.1 waterbalans

Oorspronkelijke naam:

Nut en noodzaak early warning systeem op
grondwaterlichaam niveau

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Onderzoek naar nut en noodzaak van een early warning systeem op
grondwaterlichaam niveau. Aanleiding is om te onderzoeken in welke mate het
ondiepe grondwater gemonitord wordt. Wordt regionaal uitgevoerd.

Testonderdeel:

3.2 chemie, 3.3 intrusie

Oorspronkelijke naam:

Opstellen beleid puntbron gerelateerde
grondwaterverontreinigingen

SGBP categorie:

aanpassen/introduceren (nieuwe) wetgeving

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Opstellen beleid met als doel het voorkomen en beperken van de inbreng van
(gevaarlijke) stoffen vanuit puntbronnen, aanwezig in de bodem, naar het grondwater

Testonderdeel:

3.2 chemie

Oorspronkelijke naam:

Prevent en limit locaties onderzoeken en/of monitoren

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De prevent en limit locaties die voortkomen uit het beleid mbt het beheer van de
puntbron gerelateerde grondwaterverontreinigingen onderzoeken en/of monitoren

Testonderdeel:

3.2 chemie

Oorspronkelijke naam:

Stoffenlijst monitoringsprogramma grondwater toetsen

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks
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Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
**) in totaal 2 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Stoffenlijst monitoringsprogramma grondwaterkwaliteit toetsen bij waterschappen
op wenselijkheid aanvullingen. Twee toetsrondes in planperiode dus omvang is twee
exemplaren.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Toelichting
Naast maatregelen waar de provincie voor verantwoordelijk is zijn er aanvullende maatregelen nodig om de diffuse
belasting vanuit de landbouw te verminderen. Het gaat daarbij om aanvullende maatregelen vanuit het 7e
nitraatactieprogramma en de inzet van het Deltaplan Agrarisch waterbeheer. Het doel van het DAW is zorgen dat
zich een duurzame en toekomstgerichte landbouw ontwikkelt door te zorgen voor een goede bodem- en
waterkwaliteit en andere omgevingscondities. Hierbij wordt o.a. de agrarische sector gestimuleerd om
bovenwettelijke maatregelen te nemen en om zo de actuele belasting van het (grond)watersysteem met residuen
van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te verkleinen (mede door de aanpak water via bodem).

5. Toepassing uitzonderingen
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik tot na 2021
Fasering is aan de orde voor de indicatoren uit de 6 tests waarvoor bij onderdeel 3 de prognose voor 'toestand
2021' niet gelijk is aan "goed".
Motiveringsgrond

Kwaliteitselement

Natuurlijke omstandigheden

Invloed grondwater op drinkwaterwinning

Technisch onhaalbaar

Interactie grondwater met terrestrische
ecosystemen

Natuurlijke omstandigheden
Het negatieve toestandsoordeel bij een winningen wordt veroorzaakt door stijgende chloride gehaltes vanwege
toestromend zout grondwater van grotere diepte. Proces wordt in de hand gehouden door de
onttrekkingshoeveelheden te verlagen.
Technisch onhaalbaar
Een deel van de noodzakelijke maatregelen kan alleen gerealiseerd worden als gronden zijn verworven. Het
beleid in de afgelopen planperiode is dat verwerven alleen op vrijwillige basis plaatsvindt. Daar waar verwerving
van gronden niet is gerealiseerd zijn de maatregelen doorgeschoven naar de derde planperiode.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Tijdelijke achteruitgang
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.
Nieuwe ontwikkelingen
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet grondwaterlichaam:

Zout Rijn-Noord
De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze
factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze factsheet is een werkversie ten behoeve van eigen gebruik door de
waterbeheerder. Hoewel waterbeheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele
gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat.

1. Basisgegevens
Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden,
die een relatie met het waterlichaam hebben.
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Waterlichaamcode: NLGW0007

Waterbeheerder: Provincie Groningen, Provincie Fryslân (Friesland)
Wateronttrekking tbv menselijke consumptie: Nee
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Karakterschets
Hydrogeologische kenmerken
Horizont: 1

Meerdere watervoerende pakketten: Nee

Gemiddelde diepte: 0 m

Substraat: Zand

Aquifer type: Poreus - gemiddeld

Gemiddelde dikte: 180 m

Lateral oriëntatie: Horizontaal - doorlopend watervoerend
pakket

Volume: 374,000,000 m3

In het Nederlandse deelstroomgebied Rijn-Noord zijn vier grondwaterlichamen onderscheiden; Zand Rijn-Noord,
Zout Rijn-Noord, Deklaag Rijn-Noord en Wadden Rijn-Noord.
Het grondwaterlichaam Zout Rijn Noord omvat de noordelijke kustzone van het Friese en Groningse vaste land.
De totale omvang van het grondwaterlichaam zout Rijn-Noord bedraagt 2113 km2, waarvan 1416 km2 in Friesland
en 697 km2 in Groningen.
Het GWL heeft een gemiddelde dikte van 180 m, bestaat uit 3 watervoerende pakketten, is overwegend zout met
slechts enkele meters zoet grondwater en heeft een volume van 374 km3.
Van het GWL is een conceptuele model gemaakt in 2D en in 3D met daarin de grondwaterstroming en de
opbouw van de ondergrond. Hieronder worden de modellen beschreven.
Conceptueel model Zout Rijn-Noord.
Dit GWL is het grootste in het deelstroomgebied Rijn-Noord. Het GWL ligt aan de kust, is voor het grootste deel
zout en wordt afgedekt door een kleiige Holocene deklaag. Het GWL wordt deels gevoed door grondwater
afkomstig van neerslag op de hogere gronden. Grondwater komt weer aan de oppervlakte in de lager gelegen
gebieden waar het beeksystemen voedt. De grondwateraanvulling wordt grotendeels afgevoerd via buisdrainage
en sloten. Opslibbing van klei en zavel langs de Waddenzee is doorgegaan tot de bedijkingen in de twaalfde en
dertiende eeuw en later. De teelt laag met een dikte van enkele decimeters bevat zoet grondwater in de bovenste
decimeters, maar het naar de sloten afstromende grondwater is meestal brak doordat de onderliggende kleilaag
nog steeds zout afgeeft. Het grondwater in de zandpakketten onder de kleilagen is vrijwel volledig brak of zout.
In het gebied komt 1 Natura2000 gebied voor (Lauwersmeer) die niet grondwaterafhankelijk is.
Er zijn geen grondwateronttrekkingen ten behoeve van de drinkwatervoorziening in dit GWL. Om die reden vindt
ook geen toestandbepaling voor drinkwater, als bedoeld in onderdeel 3, plaats.
De opbouw van de Nederlandse ondergrond wordt uitgebreid beschreven en onderhouden in een REgionaal
Geohydrologisch InformatieSysteem (REGIS). Zowel de verbreiding van de diverse lagen als ook de
geohydrologische karakteristieken zijn daarin opgenomen.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van het grondwaterlichaam met aanvullende gegevens over de belasting,
de monitoring en de toestand wordt verwezen naar het rapport: "Grondwaterlichamen Nedereems, Ambtelijk
technisch achtergronddocument 2020", Haskoning/DHV 2020.
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Conceptueel Model
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Beschermde gebieden
De volgende beschermde gebieden hebben een relatie met dit waterlichaam
Vogelrichtlijngebied
Naam

Code

Lauwersmeer

NL_VOG_8
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2. Toestand
In dit hoofdstuk wordt in zowel in tabellen als in een kaartbeeld de toestand weergegeven. In de tabellen worden
eerst per onderdeel de totaaloordelen en de prognose weergegeven. In de daarop volgende tabellen wordt nader
ingegaan op de toestand van de onderliggende onderdelen. Hiermee wordt invulling geven aan het onderdeel
S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Doelbereik 2027 is een inschatting van de waarschijnlijkheid dat de doelen worden bereikt in 2027, waarbij wordt
uitgegaan van de volledige uitvoering van het maatregelenpakket, zoals beschreven in hoofdstuk 4 van deze
factsheet.

Toestand
2009

2015

2020

2

Totaaloordeel
(op basis van de 3 testen voor het hele waterlichaam)

2

*

Voor rapportage aan de EU worden de oordelen geaggregeerd tot één oordeel voor kwaliteit en één voor
kwantiteit. Daarbij wordt een “one-out-all-out” systematiek gehanteerd.
Onderstaande tabellen geven het resultaat van de onderliggende tests opgesplitst naar generieke tests en
regionale tests.
Testen voor het gehele waterlichaam
(generieke tests)
1. Waterbalans (3.1.1. grondwatervoorraad + 3.1.2.
trends stijghoogten

Toestand
2009
2

2. Intrusies (3.3-a. kwantiteit + 3.3-b. kwaliteit)

2

3. Chemische toestand (3.2)

3

Doelbereik 2027

2015
*

2

2020
*

2

*

2

vrijwel zeker

2

vrijwel zeker

2

vrijwel zeker

*
2

*

*

Toestand

Regionale testen
4. Grondwaterafhankelijke
oppervlaktewaterlichamen (4.1.1. kwantiteit +
4.1.2. kwaliteit)
5. Grondwaterafhankelijke terrestrische
ecosystemen (4.2-a. kwantiteit + 4.2-b. kwaliteit)
6. Drinkwaterbron (4.3)

2

3

2

*

2

*
4

2

A

*

Doelbereik 2027
vrijwel zeker

2

*
4

4

vrijwel zeker

Motivering kwantiteit
Er is geen motivering kwantiteit gegeven.
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Beoordeling trends grondwaterkwaliteit
(niet van invloed op totaaloordeel)
Is er sprake van een significant stijgende trend van concentraties van verontreinigende
stoffen?

ja

●

Motivering chemische trendanalyse
Uit de trendanalyse komt een negatieve trend naar voren voor Fosfaat in de bovenste KRW filters. Langs de
(voormalige) kust is het fosfaatgehalte van nature hoger dan verder in het binnenland. Onvoldoende duidelijk is
of daarmee ook de negatieve trend voor het ondiep stijgende fosfaatgehalte kan worden verklaard. Aanvullende
metingen en onderzoek zijn noodzakelijk.
Toelichting
Inhoudelijke informatie is te vinden in:
Grondwaterlichamen Rijn-Noord, Ambtelijk technisch achtergronddocument 2020", Haskoning/DHV 2020.
Specifiek voor motivering kwaliteit: Trendanalyse grondwaterkwaliteit van drinkwaterwinningen (2000 – 2018),
RIVM-rapport 2020-0044.
Specifiek voor chemische trendanalyse: KRW Trendanalyse Grondwaterkwaliteit - Analyse voor de
grondwaterlichamen Eems, Rijn-Noord, Rijn-Oost, Rijn-West en Schelde" (HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. |
2020).
Specifiek voor motivering kwantiteit: Tijdstijghoogte-analyse West-, Noord-, en Oost-Nederland &
Scheldestroomgebied" (KWR 2020.003 | Maart 2020).
Motivering kwaliteit
Er is geen motivering kwaliteit gegeven.
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3. Belastingen
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het
geeft de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke
parameters worden beïnvloed (impact). Onder significant wordt verstaan dat dit leidt tot het niet bereiken van de
goede toestand, dan wel dat (preventieve) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Ook
effecten die nu nog niet de toestand beïnvloeden, maar waarvan verwacht wordt dat dat op termijn wel het geval is
worden als significant beschouwd. Deze krijgen in de laatste kolom de status potentieel.
Diffuse bronnen
Functie

Belasting

Effect

Beïnvloede
parameter

Status

Landbouw

diffuse bronnen

Organische verontreiniging, o.a.
PAK'S, pesticiden en/of
dioxines

3.2 chemie

potentieel

Toelichting
De belangrijkste belasting is afkomstig van de landbouw: gewasbeschermingsmiddelen. Lokaal worden
hierdoor normen overschreden.

4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Er zijn geen maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015
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Maatregelen opgevoerd in SGBP voor de periode 2016 t/m 2021
Spoedlocaties

Maatregel

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
0 locaties volgen,12 locaties gesaneerd
Uitgevoerd: 1
Toelichting:
Volgen van saneringen van 12 spoedlocaties met verspreidingsrisico's (onder regie
bevoegd gezag WBB)
Voortgang:

Volgen sanering spoedlocatie WBB Zout

Maatregel
Voortgang:
Uitgevoerd:

Toelichting:

Voortgang:
Uitgevoerd:

Toelichting:

Maatregel

stuks
Motivering:
2
Volgen van saneringen van 2 spoedlocatie met verspreidingsrisico's (onder regie
bevoegd gezag WBB)
Signaleringslijst

Maatregel

Omvang: 2 stuks

Omvang: **) stuks

stuks
Motivering:
1
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Onderzoeken en beoordelen van de daadwerkelijke risico’s voor kwetsbare objecten
van verdachte bodemverontreinigslocaties op de Signaleringslijst. Er is onderzoek
verricht naar locaties buiten de spoedlocaties waar mogelijk sprake is van
onaanvaardbare risico's. Deze locaties worden gevolgd.
Signaleringslijst

Omvang: **) stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 1
Toelichting:
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Onderzoeken en beoordelen van de daadwerkelijke risico's van verdachte
bodemverontreinigslocaties op de Signaleringslijst

Voortgang:

Maatregel

Strategie bestrijdingsmiddelen

Omvang: **) stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 1
Toelichting:
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Bepalen strategie vermindering risico’s van gebruik bestrijdingsmiddelen op OW en
GW. Rapport werd februari 2017 opgeleverd en uitgewerkt naar aanbevelingen (oa
inrichten netwerk early warning)

Voortgang:

Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016-2021.
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Maatregelen opgevoerd in SGBP 2021 voor de periode 2022 t/m 2027
In het onderdeel "Toestand" is bij Toestand2021 aangegeven op welke onderdelen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Hier wordt aangegeven welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

Brede grondwaterstudie

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Uitvoeren provinciebrede grondwaterstudie naar kwantiteit, grondwaterstromen en
verzilting

Testonderdeel:

3.1 waterbalans, 3.2 chemie, 3.3 intrusie

Oorspronkelijke naam:

evaluatie en herijking grondwaterbeschermingszones

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 12 stuks voor meerdere waterlichamen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Herijking KRW-grondwatermeetnet

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 5 stuks voor meerdere waterlichamen.
toestandsbeoordeling van de KRW-grondwaterlichamen

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Volgen effect klimaatverandering (droogte) op
tijdstijghoogte

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Eenmalige analyse monitoringsgegevens

Testonderdeel:

3.1 waterbalans

Oorspronkelijke naam:

Bescherming van niet openbare drinkwaterwinningen

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
inventariseren van niet openbare grondwaterwinningen voor menselijke consumptie
(industriële en particuliere); uitvoeren van een risico-analyse voor het ruwwater van
deze winningen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Formuleren beschermingsbeleid voor Aanvullende
Strategische Voorraden

SGBP categorie:

aanpassen/introduceren (nieuwe) wetgeving

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Formuleren beschermingsbeleid voor Aanvullende Strategische Voorraden
drinkwater

Testonderdeel:

3.1 waterbalans

Oorspronkelijke naam:

Nut en noodzaak early warning systeem op
grondwaterlichaam niveau
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SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Onderzoek naar nut en noodzaak van een early warning systeem op
grondwaterlichaam niveau. Aanleiding is om te onderzoeken in welke mate het
ondiepe grondwater gemonitord wordt. Wordt regionaal uitgevoerd.

Testonderdeel:

3.2 chemie, 3.3 intrusie

Oorspronkelijke naam:

Opstellen beleid puntbron gerelateerde
grondwaterverontreinigingen

SGBP categorie:

aanpassen/introduceren (nieuwe) wetgeving

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Opstellen beleid met als doel het voorkomen en beperken van de inbreng van
(gevaarlijke) stoffen vanuit puntbronnen, aanwezig in de bodem, naar het grondwater

Testonderdeel:

3.2 chemie

Oorspronkelijke naam:

Prevent en limit locaties onderzoeken en/of monitoren

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De prevent en limit locaties die voortkomen uit het beleid mbt het beheer van de
puntbron gerelateerde grondwaterverontreinigingen onderzoeken en/of monitoren

Testonderdeel:

3.2 chemie

Oorspronkelijke naam:

Stoffenlijst monitoringsprogramma grondwater toetsen

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Groningen
**) in totaal 2 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Stoffenlijst monitoringsprogramma grondwaterkwaliteit toetsen bij waterschappen
op wenselijkheid aanvullingen. Twee toetsrondes in planperiode dus omvang is twee
exemplaren.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Toelichting
Naast maatregelen waar de provincie voor verantwoordelijk is zijn er aanvullende maatregelen nodig om de diffuse
belasting vanuit de landbouw te verminderen. Het gaat daarbij om aanvullende maatregelen vanuit het 7e
nitraatactieprogramma en de inzet van het Deltaplan Agrarisch waterbeheer. Het doel van het DAW is zorgen dat
zich een duurzame en toekomstgerichte landbouw ontwikkelt door te zorgen voor een goede bodem- en
waterkwaliteit en andere omgevingscondities. Hierbij wordt o.a. de agrarische sector gestimuleerd om
bovenwettelijke maatregelen te nemen en om zo de actuele belasting van het (grond)watersysteem met residuen
van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te verkleinen (mede door de aanpak water via bodem).

5. Toepassing uitzonderingen
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik tot na 2021
Fasering is aan de orde voor de indicatoren uit de 6 tests waarvoor bij onderdeel 3 de prognose voor 'toestand
2021' niet gelijk is aan "goed".
Er zijn geen motiveringsgronden gegeven.
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Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Tijdelijke achteruitgang
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.
Nieuwe ontwikkelingen
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet grondwaterlichaam:

Deklaag Rijn-Noord
De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze
factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze factsheet is een werkversie ten behoeve van eigen gebruik door de
waterbeheerder. Hoewel waterbeheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele
gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat.

1. Basisgegevens
Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden,
die een relatie met het waterlichaam hebben.
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Waterlichaamcode: NLGW0009

Waterbeheerder: Provincie Fryslân (Friesland)
Wateronttrekking tbv menselijke consumptie: Ja
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Karakterschets
Hydrogeologische kenmerken
Horizont: 1

Meerdere watervoerende pakketten: Nee

Gemiddelde diepte: 0 m

Substraat: Zand

Aquifer type: Poreus - gemiddeld

Gemiddelde dikte: 180 m

Lateral oriëntatie: Horizontaal - doorlopend watervoerend
pakket

Volume: 159,000,000 m3

In het Nederlandse deelstroomgebied Rijn-Noord zijn vier grondwaterlichamen onderscheiden; Zand Rijn-Noord,
Zout Rijn-Noord, Deklaag Rijn-Noord en Wadden Rijn-Noord.
Het grondwaterlichaam Deklaag Rijn-Noord omvat het zandgebied met afdekkend veenpakket in het lage midden
van Fryslan. De totale omvang van het grondwaterlichaam Zand Rijn-Noord bedraagt 884 km2. Het GWL heeft
een gemiddelde dikte van 180 m, heeft 1 watervoerend pakket en heeft een volume van 159 km3.
Van het GWL is een conceptuele model gemaakt in 2D en in 3D met daarin de grondwaterstroming en de
opbouw van de ondergrond. Hieronder worden de modellen beschreven.
Conceptueel model Deklaag Rijn-Noord.
Dit GWL ligt aan de westzijde van het GWL Zand-Rijn-Noord en wordt afgedekt door een kleiige en venige
Holocene deklaag. Het grondwater in de watervoerende pakketten is afkomstig van neerslag op de hogere
gronden. Grondwater komt weer aan de oppervlakte in de lager gelegen gebieden waar het beeksystemen voedt.
Aan de westzijde van de Friese Wouden liggen uitgestrekte gebieden waar in het Holoceen veenlagen zijn
gevormd, die deels zijn verdwenen door winningen en door de oxidatie van het veen. De toplaag van de bodem
bevat in dat gebied nog steeds veel organisch materiaal. Daarnaast zijn echter grote gebieden overgebleven met
een veenlaag van enkele meters dik in de ondiepe bodem. In dit gebied zijn meren ontstaan. Het grondwater is
vaak al brak op geringe diepte en dan niet geschikt voor onttrekkingen op grote schaal. Nabij Gaasterland is
echter wel een winplaats (Spannenburg) ingericht in een streek waar het grondwater zoet is tot relatief grote
diepte. Het GWL bevat aquatische of terrestrische ecosystemen die afhankelijk zijn van het grondwater.
In het gebied komen 7 Natura2000 gebieden voor waarvan 7 grondwaterafhankelijk. Op 4 locaties wordt
grondwater onttrokken ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.
De opbouw van de Nederlandse ondergrond wordt uitgebreid beschreven en onderhouden in een REgionaal
Geohydrologisch InformatieSysteem (REGIS). Zowel de verbreiding van de diverse lagen als ook de
geohydrologische karakteristieken zijn daarin opgenomen.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van het grondwaterlichaam met aanvullende gegevens over de belasting,
de monitoring en de toestand wordt verwezen naar het rapport: "Grondwaterlichamen Rijn-Noord, Ambtelijk
technisch achtergronddocument 2020", Haskoning/DHV 2020.
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Conceptueel Model
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Beschermde gebieden
De volgende beschermde gebieden hebben een relatie met dit waterlichaam
Vogelrichtlijngebied
Naam

Code

Alde Feanen

NL_VOG_13

Deelen

NL_VOG_14

Sneekermeergebied

NL_VOG_12

Van Oordt's Mersken

NL_VOG_15

Witte en Zwarte Brekken

NL_VOG_11

Habitatrichtlijn gebied
Naam

Code

Alde Feanen

NL_HAB_13

Rottige Meenthe & Brandemeer

NL_HAB_18

Van Oordt's Mersken

NL_HAB_15

2. Toestand
In dit hoofdstuk wordt in zowel in tabellen als in een kaartbeeld de toestand weergegeven. In de tabellen worden
eerst per onderdeel de totaaloordelen en de prognose weergegeven. In de daarop volgende tabellen wordt nader
ingegaan op de toestand van de onderliggende onderdelen. Hiermee wordt invulling geven aan het onderdeel
S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Doelbereik 2027 is een inschatting van de waarschijnlijkheid dat de doelen worden bereikt in 2027, waarbij wordt
uitgegaan van de volledige uitvoering van het maatregelenpakket, zoals beschreven in hoofdstuk 4 van deze
factsheet.

Toestand
2009
Totaaloordeel
(op basis van de 3 testen voor het hele waterlichaam)

2015

2020

2

2

*

Voor rapportage aan de EU worden de oordelen geaggregeerd tot één oordeel voor kwaliteit en één voor
kwantiteit. Daarbij wordt een “one-out-all-out” systematiek gehanteerd.
Onderstaande tabellen geven het resultaat van de onderliggende tests opgesplitst naar generieke tests en
regionale tests.
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Testen voor het gehele waterlichaam
(generieke tests)
1. Waterbalans (3.1.1. grondwatervoorraad + 3.1.2.
trends stijghoogten

Toestand
2009
2

2. Intrusies (3.3-a. kwantiteit + 3.3-b. kwaliteit)

2

3. Chemische toestand (3.2)

2

Doelbereik 2027

2015
*

2

2020
*

2

*

2

vrijwel zeker

2

vrijwel zeker

2

vrijwel zeker

*
2

*

*

Toestand

Regionale testen
4. Grondwaterafhankelijke
oppervlaktewaterlichamen (4.1.1. kwantiteit +
4.1.2. kwaliteit)
5. Grondwaterafhankelijke terrestrische
ecosystemen (4.2-a. kwantiteit + 4.2-b. kwaliteit)
6. Drinkwaterbron (4.3)

2

2

2

*
2

*
3

*

2

*

vrijwel zeker

3

A

*
2

Doelbereik 2027

2

*

vrijwel zeker

Motivering kwantiteit
In 6 Natura2000 gebieden is sprake van een te lage grondwaterstand of een te lage grondwaterstand in
combinatie met onvoldoende kwel. De oorzaken zijn uitgebreid beschreven in de Natura2000 beheerplannen
evenals de noodzakelijke maatregelen. Analyse van de ecologische kwaliteit en de grondwaterstanden onder
natuurgebieden laat zien dat deze (deels)verdroogd zijn. Het gewenste natuurdoel op grond van Natura2000 is
daarbij uitgangspunt (instandhoudingsdoel). Deels zijn er al maatregelen uitgevoerd maar in afwachting van de
evaluatie wordt het gebied vooralsnog als verdroogd onderscheiden.
Beoordeling trends grondwaterkwaliteit
(niet van invloed op totaaloordeel)
Is er sprake van een significant stijgende trend van concentraties van verontreinigende
stoffen?

ja

●

Motivering chemische trendanalyse
Uit de trendanalyse komt een negatieve trend naar voren voor Chloride zowel in de diepe als de ondiepe
KRW-filters. Toename van het Chloride gehalte kan worden veroorzaakt door een toename van de invloed van
oud marien zout in de ondergrond. Ook het beperkte aantal meetpunten speelt mede een rol bij het vaststellen
van de negatieve trend op het niveau van het grondwaterlichaam. Aanvullende metingen en onderzoek naar de
oorzaak is nodig.
Toelichting
Inhoudelijke informatie is te vinden in:
Grondwaterlichamen Rijn-Noord, Ambtelijk technisch achtergronddocument 2020", Haskoning/DHV 2020.
Specifiek voor motivering kwaliteit: Trendanalyse grondwaterkwaliteit van drinkwaterwinningen (2000 – 2018),
RIVM-rapport 2020-0044.
Specifiek voor chemische trendanalyse: KRW Trendanalyse Grondwaterkwaliteit - Analyse voor de
grondwaterlichamen Eems, Rijn-Noord, Rijn-Oost, Rijn-West en Schelde" (HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. |
2020).
Specifiek voor motivering kwantiteit: Tijdstijghoogte-analyse West-, Noord-, en Oost-Nederland &
Scheldestroomgebied" (KWR 2020.003 | Maart 2020).
Motivering kwaliteit
Er is geen motivering kwaliteit gegeven.
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3. Belastingen
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het
geeft de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke
parameters worden beïnvloed (impact). Onder significant wordt verstaan dat dit leidt tot het niet bereiken van de
goede toestand, dan wel dat (preventieve) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Ook
effecten die nu nog niet de toestand beïnvloeden, maar waarvan verwacht wordt dat dat op termijn wel het geval is
worden als significant beschouwd. Deze krijgen in de laatste kolom de status potentieel.

Er zijn geen significante belastingen aanwezig.
Toelichting
Er komt nog 1 puntbronnen voor met een verspreidingsrisico (een zogenaamde spoedlocatie). Puntbronnen
kunnen leiden tot lokale verspreiding van verontreinigingen in het grondwater. Inmiddels is de puntbron
gesaneerd en zijn de risico’s beheerst maar vooralsnog is het volgen en monitoren van de locatie actueel.
Daarnaast wordt het watersysteem beïnvloed door ingrepen in de waterhuishouding waardoor de
grondwaterstand lokaal verlaagd is (knelpunt bij N2000 gebieden).

4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Anti-verdrogingsmaatregelen Alde Feanen
Herprioritering bodemsanering. Nader Onderzoek + sanering GWBG Deklaag
Rijn-Noord
Risico-analyse puntbronnen GWB-gebieden Deklaag Rijn-Noord

Omvang:
1 stuks
1 stuks
1 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015
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Maatregelen opgevoerd in SGBP voor de periode 2016 t/m 2021
Evaluatie grondwaterbeschermingszone

Maatregel

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Planvoorbereiding: 1
Evaluatie grondwaterbescheringszone
Toelichting:
Voortgang:

Omvang: 1 stuks

Maatregel

evaluatie grondwaterbeschermingszone

Voortgang:
Toelichting:

stuks
Motivering:
1
evaluatie zonering grondwaterbescherming

Maatregel

Feitendocument

Voortgang:

stuks
Motivering:
1
Nadere risicoanalyse winningen menselijke consumptie (eigen winningen en
industriele winningen)

Planvoorbereiding:

Planvoorbereiding:

Toelichting:

Fr_ aanpassen sloten van Oordt's Mersken

Maatregel

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Deels uitgevoerd.
In uitvoering: 1
Toelichting:
Aanpassen sloten Rome en Van Oordt's Mersken is deels uitgevoerd. Vervolgfase
in voorbereiding.
Voortgang:

Maatregel

Fr_aanpassen oppervlaktewatersysteem_Rottige Meente

Voortgang:
Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Aanpassen oppervlaktewatesysteem (intern)

Maatregel

Fr_aanpassen sloten Mersken

Planvoorbereiding:

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Aanpassen sloten Mersken, deels uitgevoerd. Vervolgfase in voorbereiding.

Maatregel

Fr_Dempen/verontdiepen sloten van Oordt's Merskens

Voortgang:
Uitgevoerd:

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Planvoorbereiding: 1
Dempen/verontdiepen sloten steilrand Rome
Toelichting:

Voortgang:

Fr_Dempen/verontdiepen sloten

Maatregel

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Dempen/verontdiepen sloten rond Hege Geasten

Maatregel

Fr_Hydrologisch onderzoek van Oordt's Merskens

Voortgang:
Uitgevoerd:

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 1
Hydrologisch onderzoek
Toelichting:

Voortgang:

Maatregel

Fr_Maatregelen nav onderzoek vasthouden water_Rottige
Meente

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
In uitvoering: 1
Toelichting:
Maatregelen nav onderzoek vasthouden water/aanpassen regionale aanvoerroute
water

Voortgang:

Maatregel

Fr_monitoring grondwaterkwaliteit van Oordt's Merskens

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
In uitvoering: 1
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Toelichting:

Monitoring grondwaterkwaliteit en basenverzadiging

Maatregel

Fr_monitoring grondwaterstanden van Oordt's Merskens

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
In uitvoering: 1
Monitoring grondwaterstanden binnen en buiten N2000-gebied
Toelichting:
Voortgang:

Maatregel

Fr_Omvorming Dulf van Oordt's Merskens

Voortgang:
Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Omvorming Dulf tot zomerpolder

Maatregel

Fr_onderzoek aanpak sloten Van Oordt's Merskens

Planvoorbereiding:

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
1
Uitgevoerd:
Onderzoek aanpak sloten in beekdal stroomopwaarts
Toelichting:
Voortgang:

Fr_onderzoek verhogen slootpeil van Oordt's Merskens

Maatregel

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 1
Onderzoek verhogen slootpeil Bouwespolder-zuid
Toelichting:

Voortgang:

Maatregel

Fr_Optimalisatie helofytenfilter Alde Feanen

Voortgang:

stuks
Motivering:
1
Optimalisatie helofytenfilter tbv blauwgrasland Wyldlannen

Planvoorbereiding:

Toelichting:
Maatregel

Fr_uitbreiding hydrologisch meetnet van Oordt's
Merskens

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Uitbreiding hydrologisch meetnet in en rond het N2000-gebied

Maatregel

Fr_Uitvoeren monitoringsprogramma Alde Feanen

Voortgang:
Uitgevoerd:

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Planvoorbereiding: 1
Uitvoeren monitoringsprogramma PAS-specifiek.
Toelichting:

Voortgang:

Maatregel

Fr_Uitvoering monitoringsprogramma Alde Feanen

Voortgang:
Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Uitvoering monitoringsprogramma niet pas-specifiek

Maatregel

Fr_verdere verhoging peil zandwinplas

Voortgang:
Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Verdere verhoging peil zandwinplas

Maatregel

Fr_verhogen grondwaterstand van Oordt's Merskens

Planvoorbereiding:

Planvoorbereiding:

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 1
Verhogen grondwaterstand Zomerpolder
Toelichting:
Voortgang:

Maatregel

Fr_verhogen slootpeil van Oordt's Merskens

Voortgang:

stuks
Motivering:
1
Verhogen slootpeil Hege Geasten-zuid

Planvoorbereiding:

Toelichting:

Fr_Verhoging van peil van Oordt's Merskens
Maatregel
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Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Verhogen van peil zandwinplas

Maatregel

Groote Wielen

Voortgang:
Planvoorbereiding:

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
In uitvoering: 1
Toelichting:
Vernatting en betere beheersing waterpeil Binnenmiedepolder-zuid en
Weeshûspolder
Voortgang:

Omvang: 1 stuks

Groote Wielen

Maatregel

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 1
Optimalisatie habitat porseleinhoen
Toelichting:
Voortgang:

Omvang: 1 stuks

Groote Wielen

Maatregel

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Optimalisatie habitat noordse woelmuis

Maatregel

Groote Wielen

Voortgang:
Uitgevoerd:

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 1
Betere beheersing waterpeil Ryptsjerkster winterpolder
Toelichting:

Voortgang:

Omvang: 1 stuks

Groote Wielen

Maatregel

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Vernatting en betere beheersing waterpeil Ryptsjerkster zomerpolder

Maatregel

Groote Wielen

Voortgang:
Uitgevoerd:

Omvang: 1 stuks

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Vernatting en betere beheersing waterpeil De Warren

Maatregel

Groote Wielen

Voortgang:
Uitgevoerd:

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
In uitvoering: 1
Vernatting en betere beheersing waterpiel Binnenmiedepolder Noord
Toelichting:

Voortgang:

Omvang: 1 stuks

Groote Wielen

Maatregel

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Optimaliseren detailwaterhuishouding Binnemiedepolder-zuid en Weeshûspolder

Maatregel

Lijst winningen menselijke consumptie

Voortgang:
In uitvoering:

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 1
Toelichting:
Actualiseren van de lijst met winningen voor menselijke consumptie. Mogelijk staan
hier nog bedrijven op die niet meer onttrekken voor menselijke consumptie.
Voortgang:

Maatregel

Omvang: 1 stuks

Merengebied

stuks
Motivering:
Planvoorbereiding: 1
Vernatten graslandpolders tot moerasgebied met dynamisch peil
Toelichting:

Voortgang:

Maatregel

Merengebied

Voortgang:

stuks

Omvang: 1 stuks
Motivering:
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Toelichting:

1
Visie op beheerproblematiek natte graslanden

Maatregel

Merengebied

Uitgevoerd:

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Analyse 'vermoerassing' in bestaande situaties

Maatregel

Merengebied

Voortgang:
Uitgevoerd:

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
1
Planvoorbereiding:
Peildynamiek in bestaand moeras
Toelichting:

Voortgang:

Merengebied

Maatregel

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Potskar en Aldegeasterbrekken zijn uitgevoerd.
Uitgevoerd: 1
Herstel zomerpolders
Toelichting:
Voortgang:

Onderzoek puntbronnen Oudega

Maatregel

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Onderzoek puntbronnen bij drinkwaterwinning Oudega

Maatregel

Onderzoek puntbronnen Spannenburg

Voortgang:
Uitgevoerd:

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 1
Onderzoek naar puntbronnen drinkwaterwinning Spannenburg
Toelichting:

Voortgang:

Volgen sanering spoedlocatie WBB

Maatregel
Voortgang:
Uitgevoerd:

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Volgen van saneringen van 1 spoedlocatie met verspreidingsrisico's (onder regie
bevoegd gezag WBB)
Volgen sanering spoedlocatie

Maatregel
Voortgang:
Uitgevoerd:

Toelichting:

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
1
Volgen van sanering van 1 spoedlocatie met verspreidingsrisico's (onder regie
bevoegd gezag WBB)
bewustwording en voorlichting

Maatregel

Omvang: 1 stuks

Omvang: **) stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 12
Toelichting:
**) in totaal 12 stuks voor meerdere waterlichamen.
bewustwording en voorlichting

Voortgang:

Evaluatie doorwerking PMV

Maatregel

Omvang: **) stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 12
Toelichting:
**) in totaal 12 stuks voor meerdere waterlichamen.
Evaluatie doorwerking PMV

Voortgang:

Signaleringslijst

Maatregel
Voortgang:
Uitgevoerd:

Toelichting:

Omvang: **) stuks

stuks
Motivering:
1
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Onderzoeken en beoordelen van de daadwerkelijke risico's van verdachte
bodemverontreinigslocaties op de Signaleringslijst
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Maatregel

structurele aandacht GW belang

Omvang: **) stuks

stuks
Motivering:
In uitvoering: 6
Uitgevoerd: 6
Toelichting:
**) in totaal 12 stuks voor meerdere waterlichamen.
Grondwaterbelang onder aandacht brengen gemeente.
Voortgang:

Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016-2021.
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Maatregelen opgevoerd in SGBP 2021 voor de periode 2022 t/m 2027
In het onderdeel "Toestand" is bij Toestand2021 aangegeven op welke onderdelen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Hier wordt aangegeven welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Oorspronkelijke naam:

uitvoeren en evalueren anti-verdrogingsmaatregelen voor
N2000 Rottige meenthe Brandemeer

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

uitvoeren en evalueren anti-verdrogingsmaatregelen voor
Natura2000-gebied Sneekermeergebied

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

uitvoeren en evalueren anti-verdrogingsmaatregelen voor
Natura2000-gebied Groote Wielen

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

uitvoeren en evalueren anti-verdrogingsmaatregelen voor
Natura2000-gebied Witte en Zwarte Brekken

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

evaluatie en herijking grondwaterbeschermingszones

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 12 stuks voor meerdere waterlichamen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Heranalyse van eenmalige waarnemingen

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 8 stuks voor meerdere waterlichamen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Herijking KRW-grondwatermeetnet

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 5 stuks voor meerdere waterlichamen.
toestandsbeoordeling van de KRW-grondwaterlichamen

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks
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Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

herijking planologische bescherming
drinkwaterwinningen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Optimaliseren meetprogramma Vitens

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 12 stuks voor meerdere waterlichamen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Toetsing waterkwaliteit niet-openbare
drinkwaterwinningen

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Nota KRW Fryslan

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

uitrollen Early Warning meetnet

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 10 stuks voor meerdere waterlichamen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Bescherming van niet openbare drinkwaterwinningen

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
inventariseren van niet openbare grondwaterwinningen voor menselijke consumptie
(industriële en particuliere); uitvoeren van een risico-analyse voor het ruwwater van
deze winningen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Toelichting
Naast maatregelen waar de provincie voor verantwoordelijk is zijn er aanvullende maatregelen nodig om de diffuse
belasting vanuit de landbouw te verminderen. Het gaat daarbij om aanvullende maatregelen vanuit het 7e
nitraatactieprogramma en de inzet van het Deltaplan Agrarisch waterbeheer. Het doel van het DAW is zorgen dat
zich een duurzame en toekomstgerichte landbouw ontwikkelt door te zorgen voor een goede bodem- en
waterkwaliteit en andere omgevingscondities. Hierbij wordt o.a. de agrarische sector gestimuleerd om
bovenwettelijke maatregelen te nemen en om zo de actuele belasting van het (grond)watersysteem met residuen
van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te verkleinen (mede door de aanpak water via bodem).

5. Toepassing uitzonderingen
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik tot na 2021
Fasering is aan de orde voor de indicatoren uit de 6 tests waarvoor bij onderdeel 3 de prognose voor 'toestand
2021' niet gelijk is aan "goed".

Factsheet KRW - Behorend bij Omgevingsplannen 2022-2027
Waterlichaam: Deklaag Rijn-Noord
Versie: werkversie waterbeheerder

v5.0 19-10-2020, 4:40

pagina 14 van 15

Motiveringsgrond

Kwaliteitselement

Technisch onhaalbaar

Interactie grondwater met terrestrische
ecosystemen

Technisch onhaalbaar
Een deel van de noodzakelijke maatregelen kan alleen gerealiseerd worden als gronden zijn verworven. Het
beleid in de afgelopen planperiode is dat verwerven alleen op vrijwillige basis plaatsvindt. Daar waar verwerving
van gronden niet is gerealiseerd zijn de maatregelen doorgeschoven naar de derde planperiode.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Tijdelijke achteruitgang
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.
Nieuwe ontwikkelingen
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet grondwaterlichaam:

Wadden Rijn-Noord
De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze
factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze factsheet is een werkversie ten behoeve van eigen gebruik door de
waterbeheerder. Hoewel waterbeheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele
gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat.

1. Basisgegevens
Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden,
die een relatie met het waterlichaam hebben.
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Waterlichaamcode: NLGW0015

Waterbeheerder: Provincie Fryslân (Friesland)
Wateronttrekking tbv menselijke consumptie: Ja
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Karakterschets
Hydrogeologische kenmerken
Horizont: 1

Meerdere watervoerende pakketten: Nee

Gemiddelde diepte: 0 m

Substraat: Duin

Aquifer type: Poreus - gemiddeld

Gemiddelde dikte: 180 m

Lateral oriëntatie: Horizontaal - doorlopend watervoerend
pakket

Volume: 40,000,000 m3

In het Nederlandse deelstroomgebied Rijn-Noord zijn vier grondwaterlichamen onderscheiden; Zand Rijn-Noord,
Zout Rijn-Noord, Deklaag Rijn-Noord en Wadden Rijn-Noord.
Het grondwaterlichaam Wadden Rijn-Noord ligt ten noorden van het vaste land van Fryslan en omvat de
Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.
Het GWL heeft een totale omvang van 223 km2. Het GWL heeft een gemiddelde dikte van 180 m bestaande uit 3
watervoerende pakketten met een zoetwaterbel van ca. 75 meter die omgeven wordt door zout grondwater. Het
totale volume bedraagt 40km3.
Van het GWL is een conceptuele model gemaakt in 2D en in 3D met daarin de grondwaterstroming en de
opbouw van de ondergrond. Hieronder worden de modellen beschreven.
Conceptueel model Wadden Rijn-Noord.
Het GWL bestaat uit het grondwater onder de Waddeneilanden met uitzondering van het eiland Texel. Het omvat
niet het grondwater wat zich bevindt onder de Waddenzee. Het GWL reikt vanaf het maaiveld tot aan de
geohydrologische basis. De oppervlakteafzettingen zijn Holocene duin- en wad afzettingen. De diepere
afzettingen bevatten brak of zout grondwater. Het zijn vrij afwaterende gebieden met in het algemeen een
aanvulling van het grondwater. Lokaal is er enige oppervlakkige drainage via sloten. Het landgebruik is
overwegend natuur en recreatie. De grondwatersystemen worden gevoed door de infiltratie in de duinen en
stromen lateraal af naar de Noordzee en de Waddenzee. Lokale drainage vindt plaats in de polders van
Terschelling en Ameland die zijn ontstaan door bedijking van de kleigronden aan de kant van de Waddenzee.
Ook op Schiermonnikoog is een relatief kleine polder ingedijkt. De Waddeneilanden bestaan uit een duinstrook
aan de noordzijde, met een per eiland in omvang wisselende strook van aangeslibde klei gronden aan de
zuidzijde. De polders van de Waddeneilanden worden voor de landbouw gebruikt en ontvangen dus ook
bemesting. Onder de duinen hebben zich lenzen van zoet grondwater gevormd die maximaal enkele tientallen
meters diep zijn en die dunner worden onder de kleipolders. Dit zoete grondwater wordt gewonnen voor de
drinkwatervoorziening, maar door de toegenomen behoefte (vooral in de zomer) vindt op Ameland en Terschelling
ook suppletie plaats vanaf het vasteland. Het GWL bevat aquatische of terrestrische ecosystemen die afhankelijk
zijn van het grondwater.
In het gebied komen 5 Natura2000 gebieden waarvan er 4 grondwaterafhankelijk zijn. Elk Waddeneiland heeft een
eigen grondwateronttrekking ten behoeve van de drinkwatervoorziening.
De opbouw van de Nederlandse ondergrond wordt uitgebreid beschreven en onderhouden in een REgionaal
Geohydrologisch InformatieSysteem (REGIS). Zowel de verbreiding van de diverse lagen als ook de
geohydrologische karakteristieken zijn daarin opgenomen.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van het grondwaterlichaam met aanvullende gegevens over de belasting,
de monitoring en de toestand wordt verwezen naar het rapport: "Grondwaterlichamen Rijn-Noord, Ambtelijk
technisch achtergronddocument 2020", Haskoning/DHV 2020.
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Conceptueel Model
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Beschermde gebieden
De volgende beschermde gebieden hebben een relatie met dit waterlichaam
Vogelrichtlijngebied
Naam

Code

Duinen Ameland

NL_VOG_5

Duinen Schiermonnikoog

NL_VOG_6

Duinen Terschelling

NL_VOG_4

Duinen Vlieland

NL_VOG_3

Noordzeekustzone

NL_VOG_7

Habitatrichtlijn gebied
Naam

Code

Duinen Ameland

NL_HAB_5

Duinen Schiermonnikoog

NL_HAB_6

Duinen Terschelling

NL_HAB_4

Duinen Vlieland

NL_HAB_3

Noordzeekustzone

NL_HAB_7

2. Toestand
In dit hoofdstuk wordt in zowel in tabellen als in een kaartbeeld de toestand weergegeven. In de tabellen worden
eerst per onderdeel de totaaloordelen en de prognose weergegeven. In de daarop volgende tabellen wordt nader
ingegaan op de toestand van de onderliggende onderdelen. Hiermee wordt invulling geven aan het onderdeel
S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Doelbereik 2027 is een inschatting van de waarschijnlijkheid dat de doelen worden bereikt in 2027, waarbij wordt
uitgegaan van de volledige uitvoering van het maatregelenpakket, zoals beschreven in hoofdstuk 4 van deze
factsheet.

Toestand
2009
Totaaloordeel
(op basis van de 3 testen voor het hele waterlichaam)

2015

2020

2

3

*

A

Voor rapportage aan de EU worden de oordelen geaggregeerd tot één oordeel voor kwaliteit en één voor
kwantiteit. Daarbij wordt een “one-out-all-out” systematiek gehanteerd.
Onderstaande tabellen geven het resultaat van de onderliggende tests opgesplitst naar generieke tests en
regionale tests.
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Testen voor het gehele waterlichaam
(generieke tests)
1. Waterbalans (3.1.1. grondwatervoorraad + 3.1.2.
trends stijghoogten

Toestand
2009
2

2. Intrusies (3.3-a. kwantiteit + 3.3-b. kwaliteit)

2

3. Chemische toestand (3.2)

3

Doelbereik 2027

2015
*

2

2020
*

2

*

2

vrijwel zeker

2

vrijwel zeker

*
2

3

*

A

*

Toestand

Regionale testen
4. Grondwaterafhankelijke
oppervlaktewaterlichamen (4.1.1. kwantiteit +
4.1.2. kwaliteit)
5. Grondwaterafhankelijke terrestrische
ecosystemen (4.2-a. kwantiteit + 4.2-b. kwaliteit)
6. Drinkwaterbron (4.3)

2

2

2

*
3

vrijwel zeker

A

vrijwel zeker

*

2

*

A
3

A

*
2

Doelbereik 2027
3

*

vrijwel zeker

3

*

Motivering kwantiteit
In 4 Natura2000 gebieden is sprake van een te lage grondwaterstand. De oorzaken zijn uitgebreid beschreven
in de Natura2000 beheerplannen evenals de noodzakelijke maatregelen. Analyse van de ecologische kwaliteit
en de grondwaterstanden onder natuurgebieden laat zien dat deze (deels)verdroogd zijn. Het gewenste
natuurdoel op grond van Natura2000 is daarbij uitgangspunt (instandhoudingsdoel). Deels zijn er al maatregelen
uitgevoerd maar in afwachting van de evaluatie wordt het gebied vooralsnog als verdroogd onderscheiden.
Beoordeling trends grondwaterkwaliteit
(niet van invloed op totaaloordeel)
Is er sprake van een significant stijgende trend van concentraties van verontreinigende
stoffen?

ja

●

Motivering chemische trendanalyse
Uit de trendanalyse komt een negatieve trend naar voren voor Chloride, zowel in de diepe als de ondiepe KRW
filters. Toename van het Chloride gehalte kan deels worden veroorzaakt door een toename van de invloed
vanuit zee (Wadden) of met de invloed van oud marien zout in de ondergrond. Ook het beperkte aantal
meetpunten speelt mede een rol bij het vaststellen van de negatieve trend op het niveau van het
grondwaterlichaam. Aanvullende metingen en onderzoek naar de oorzaak is nodig.
Toelichting
Inhoudelijke informatie is te vinden in:
Grondwaterlichamen Rijn-Noord, Ambtelijk technisch achtergronddocument 2020", Haskoning/DHV 2020.
Specifiek voor motivering kwaliteit: Trendanalyse grondwaterkwaliteit van drinkwaterwinningen (2000 – 2018),
RIVM-rapport 2020-0044.
Specifiek voor chemische trendanalyse: KRW Trendanalyse Grondwaterkwaliteit - Analyse voor de
grondwaterlichamen Eems, Rijn-Noord, Rijn-Oost, Rijn-West en Schelde" (HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. |
2020).
Specifiek voor motivering kwantiteit: Tijdstijghoogte-analyse West-, Noord-, en Oost-Nederland &
Scheldestroomgebied" (KWR 2020.003 | Maart 2020).
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Motivering kwaliteit
Het doel in het oppervlaktewaterlichaam Eiland-poldersloten wordt niet gehaald door lokaal met name een te
hoge stikstof en fosfaatconcentratie in het ondiep toestromende grondwater. Vermindering van de stikstof- en
fosfaatconcentraties kan alleen worden bereikt door basismaatregelen zoals het generieke mestbeleid en het
stimuleren van DAW maatregelen. Daarnaast speelt mogelijk de natuurlijke gesteldheid van de ondergrond een
rol.
De grondwaterwinning Schiermonnikoog Hertenbos verkeert in de slechte toestand vanwege een stijgende trend
van EU-grondwaterkwaliteitsnorm voor chloride. De beoordeling heeft plaats gevonden door het RIVM op basis
van trends in het gemende ruwwater. In tegenstelling tot de vorige planperiode is conform het protocol Toestand
en Trend de zuiveringsinspanning niet meer als afzonderlijk element meegenomen.
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3. Belastingen
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het
geeft de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke
parameters worden beïnvloed (impact). Onder significant wordt verstaan dat dit leidt tot het niet bereiken van de
goede toestand, dan wel dat (preventieve) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Ook
effecten die nu nog niet de toestand beïnvloeden, maar waarvan verwacht wordt dat dat op termijn wel het geval is
worden als significant beschouwd. Deze krijgen in de laatste kolom de status potentieel.
Wateronttrekkingen/wateroverdracht
Functie

Belasting

Effect

Stedelijke ontwikkeling
wateronttrekkingen/wateroverdracht
Verzilting

Beïnvloede
parameter

Status

4.3 drinkwater

actueel

Overige belastingen
Functie

Belasting

Effect

Beïnvloede
parameter

Status

Anders

overige belastingen

Schade aan afhankelijke
terrestrische ecosystemen
vanwege chemische en/of
kwantitatieve redenen

4.2 terrestrisch

actueel

Toelichting
Het watersysteem wordt beïnvloed door ingrepen in de waterhuishouding waardoor de grondwaterstand lokaal
verlaagd is (knelpunt bij N2000 gebieden).
Ondiep toestromend grondwater heeft een negatieve invloed op realisatie van de gewenste waterkwaliteit in het
oppervlaktewater. Het gaat dan met name om uit- en afspoeling van nutriënten en
gewasbeschermingsmiddelen.
De ruwwaterkwaliteit van de winning op Schiermonnikoog wordt bedreigd door verzilting.

4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Anti-verdrogingsmaatregelen Duinen Terschelling
Anti-verdrogingsmaatregelen Duinen Vlieland
Herprioritering bodemsanering. Nader Onderzoek + sanering GWBG Waddengebied
Risico-analyse puntbronnen GWB-gebieden Waddengebied nav gebiedsdossiers

Omvang:
1 stuks
1 stuks
1 stuks
1 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015
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Maatregelen opgevoerd in SGBP voor de periode 2016 t/m 2021
Evaluatie grondwaterbeschermingszone Ameland Buren

Maatregel

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 1
Evaluatie grondwaterbeschermingszone Ameland Buren
Toelichting:
Voortgang:

Maatregel

Evaluatie zone grondwaterbescherming Ameland Hollum

Voortgang:
Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Evaluatie zone grondwaterbescherings Ameland Hollum

Maatregel

Evaluatie zone grondwaterbescherming Schiermonnikoog

Voortgang:
Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Evaluatie zone grondwaterbescherming Schiermonnikoog

Maatregel

evaluatie zone grondwaterbescherming Tschelling

Planvoorbereiding:

Planvoorbereiding:

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Planvoorbereiding: 1
evaluatie zone grondwaterbescherming
Toelichting:
Voortgang:

Omvang: 1 stuks

Maatregel

Fr Anti-verdrogingsmaatregelen Duinen Ameland

Voortgang:
Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Beheerplan N2000 is gereed.
Geen sence of urgency gebied.
Maatregelen oorspronkelijke gebiedsontwikkeling opgenomen in N2000-beheerplan.
Onderzoek naar noodzaak instellen bufferzones.

Maatregel

Fr Anti-verdrogingsmaatregelen Duinen Schiermonnikoog

Planvoorbereiding:

Voortgang:

Omvang: 1 stuks

stuks
1
Uitgevoerd:

Motivering:
Hydrologische maatregelen Beheerplan N2000 uitgevoerd (o.a.
Kapenglop en Groenglop). Nieuwe peilbesluit Banckpolder is
geeffectueerd.
Sence of urgency gebied.
Motivatie: hydrologische maatregelen zijn uitgevoerd in het kader van uitvoering
Watergebiedsplan Schiermonnikoog van Wetterskip Fryslân. Dit plan is in
samenhang met het Beheer- en Inrichtingsplan (BIP+) voor Schiermonnikoog
opgesteld. De maatregelen Watergebiedsplannen maken daarmee deel uit van het
Beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog. Het nieuwe peilbesluit met een hoger
peil in de Banckpolder is geeffectueerd.

Toelichting:

Fr_Grondverwerving tbv hydrologische buffering Ameland

Maatregel

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Er wordt onderzoek gedaan naar noodzaak bufferzone.
Planvoorbereiding: 1
Grondverwerving tbv hydrologische buffering
Toelichting:

Voortgang:

Fr_Hydrologisch onderzoek waterhuishouding

Maatregel
Voortgang:
Uitgevoerd:

Toelichting:
Maatregel

stuks
Motivering:
1
Hydrologisch onderzoek waterhuishouding (Groenglop)
Fr_Hydrologische onderzoek tbv maatregelen
Terschelling

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Hydrologische onderzoek tbv maatregelen

Maatregel

Fr_Onderzoek tbv maatregelen hyrologische buffering

Voortgang:
In uitvoering:

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks
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Voortgang:
In uitvoering:

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Onderzoek tbv maatregelen hydrologische buffering binnenduinrand en Lange
duinen zuid
Fr_Reservering vrijwillige grondverwerving

Maatregel

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
Planvoorbereiding: 1
Reservering vrijwillige grondverwerving
Toelichting:
Voortgang:

Fr_Vrijwillige grondverwerving Schiermonnikoog

Maatregel

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
In uitvoering: 1
Vrijwillige grondverwerving tbv mogelijke bufferzone
Toelichting:
Voortgang:

Onderzoek puntbronnen Schiermonnikoog

Maatregel

Toelichting:

stuks
Motivering:
1
Onderzoek puntbronnen Schiermonnikoog

Maatregel

Wadden - Trend Chloride

Voortgang:
Uitgevoerd:

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

stuks
Motivering:
In 2019 trend- en toestandbepaling uitgevoerd over 1980 - 2016
In uitvoering: 1
Toelichting:
De negatieve trend voor chloride in zowel de ondiepe als de diepe filters zal de
komende jaren gevolgd worden.

Voortgang:

bewustwording en voorlichting

Maatregel
Voortgang:
Uitgevoerd:

Toelichting:

Voortgang:
Uitgevoerd:

Toelichting:
Maatregel

stuks
Motivering:
12
**) in totaal 12 stuks voor meerdere waterlichamen.
bewustwording en voorlichting
Evaluatie doorwerking PMV

Maatregel

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

stuks
Motivering:
12
**) in totaal 12 stuks voor meerdere waterlichamen.
Evaluatie doorwerking PMV
Signaleringslijst

Omvang: **) stuks

stuks
Motivering:
Uitgevoerd: 1
Toelichting:
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Onderzoeken en beoordelen van de daadwerkelijke risico's van verdachte
bodemverontreinigslocaties op de Signaleringslijst

Voortgang:

Maatregel

structurele aandacht GW belang

Omvang: **) stuks

stuks
Motivering:
In uitvoering: 6
Uitgevoerd: 6
Toelichting:
**) in totaal 12 stuks voor meerdere waterlichamen.
Grondwaterbelang onder aandacht brengen gemeente.

Voortgang:

Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016-2021.
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Maatregelen opgevoerd in SGBP 2021 voor de periode 2022 t/m 2027
In het onderdeel "Toestand" is bij Toestand2021 aangegeven op welke onderdelen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Hier wordt aangegeven welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Omvang: 4 stuks

Oorspronkelijke naam:

Afstemming Rijkswaterstaat inzake inundatierisico's bij
waddenwinningen

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Vitens
Uitvoeringsprogramma 2020-2025, gebiedsdossiers Fryslan, drinkwater

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Anti-verdrogingsmaatregelen Duinen Ameland

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen, Maatregelen en kosten volgen
komende jaren uit de herziening van de Natura2000- beheerplannen

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

Anti-verdrogingsmaatregelen Duinen Schiermonnikoog

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen, Maatregelen en kosten volgen
komende jaren uit de herziening van de Natura2000- beheerplannen

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

Anti-verdrogingsmaatregelen Duinen Terschelling

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen, Maatregelen en kosten volgen
komende jaren uit de herziening van de Natura2000- beheerplannen

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

Anti-verdrogingsmaatregelen Duinen Vlieland

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen, Maatregelen en kosten volgen
komende jaren uit de herziening van de Natura2000- beheerplannen

Testonderdeel:

4.2 terrestrisch

Oorspronkelijke naam:

Wadden - trend Chloride volgen

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
alle 4 de eilanden

Testonderdeel:

3.2 chemie, 4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

evaluatie en herijking grondwaterbeschermingszones

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 12 stuks voor meerdere waterlichamen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 1 stuks

Omvang: 4 stuks

Omvang: **) stuks
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Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

Heranalyse van eenmalige waarnemingen

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 8 stuks voor meerdere waterlichamen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Herijking KRW-grondwatermeetnet

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 5 stuks voor meerdere waterlichamen.
toestandsbeoordeling van de KRW-grondwaterlichamen

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

herijking planologische bescherming
drinkwaterwinningen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

herkomstanalyse van structureel aangetroffen stoffen

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 5 stuks voor meerdere waterlichamen.
herkomstanalyse van structureel aangetroffen stoffen en in gesprek gaan met de
terreineigenaren, bescherming drinkwaterbronnen

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Optimaliseren meetprogramma Vitens

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 12 stuks voor meerdere waterlichamen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Toetsing waterkwaliteit niet-openbare
drinkwaterwinningen

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Nota KRW Fryslan

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

uitrollen Early Warning meetnet

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân (Friesland)
**) in totaal 10 stuks voor meerdere waterlichamen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Oorspronkelijke naam:

Bescherming van niet openbare drinkwaterwinningen

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:

Provincie Fryslân (Friesland)

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks
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Toelichting:

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
inventariseren van niet openbare grondwaterwinningen voor menselijke consumptie
(industriële en particuliere); uitvoeren van een risico-analyse voor het ruwwater van
deze winningen.

Testonderdeel:

4.3 drinkwater

Toelichting
Naast maatregelen waar de provincie voor verantwoordelijk is zijn er aanvullende maatregelen nodig om de diffuse
belasting vanuit de landbouw te verminderen. Het gaat daarbij om aanvullende maatregelen vanuit het 7e
nitraatactieprogramma en de inzet van het Deltaplan Agrarisch waterbeheer. Het doel van het DAW is zorgen dat
zich een duurzame en toekomstgerichte landbouw ontwikkelt door te zorgen voor een goede bodem- en
waterkwaliteit en andere omgevingscondities. Hierbij wordt o.a. de agrarische sector gestimuleerd om
bovenwettelijke maatregelen te nemen en om zo de actuele belasting van het (grond)watersysteem met residuen
van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te verkleinen (mede door de aanpak water via bodem).

5. Toepassing uitzonderingen
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik tot na 2021
Fasering is aan de orde voor de indicatoren uit de 6 tests waarvoor bij onderdeel 3 de prognose voor 'toestand
2021' niet gelijk is aan "goed".
Motiveringsgrond

Kwaliteitselement

Natuurlijke omstandigheden

Invloed grondwater op drinkwaterwinning, Invloed
grondwater op het oppervlaktewater

Technisch onhaalbaar

Algemene chemische toestand grondwater,
Interactie grondwater met terrestrische
ecosystemen

Natuurlijke omstandigheden
Drinkwater
Het negatieve toestandsoordeel bij een winningen wordt veroorzaakt door stijgende chloride gehaltes vanwege
toestromend zout grondwater van grotere diepte. Proces wordt in de hand gehouden door de
onttrekkingshoeveelheden te verlagen.
Oppervlaktewater kwaliteit
De doelen in een aantal oppervlaktewaterlichamen worden niet gehaald door een te hoge fosfaatconcentratie
in het ondiep toestromende grondwater. De ophoping van fosfaat zal geleidelijk afnemen. Sinds 2015 is er
sprake van evenwichtsbemesting, maar pas op lange termijn zal daarmee de fosfaatverzadigingstoestand van
de bodem verminderen en daarmee ook de invloed op het oppervlaktewater.
Technisch onhaalbaar
Chemie
De zoetwaterbel onder de Waddeneilanden wordt beïnvloed door zout kwelwater. Een stijgende zeespiegel
zal de problematiek in de toekomst doen toenemen. Op de Wadden is de afgelopen planperiode een
stijgende trend waargenomen. Nader onderzoek is nodig om te bekijken op welke wijze deze trend kan
worden beïnvloed en grondwatermaatregelen noodzakelijk zijn.
Terrestrische ecosystemen
Een deel van de noodzakelijke maatregelen kan alleen gerealiseerd worden als gronden zijn verworven. Het
beleid in de afgelopen planperiode is dat verwerven alleen op vrijwillige basis plaatsvindt. Daar waar verwerving
van gronden niet is gerealiseerd zijn de maatregelen doorgeschoven naar de derde planperiode.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Tijdelijke achteruitgang
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
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Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.
Nieuwe ontwikkelingen
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Linde en Noordwoldervaart

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord
Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Provincies:

Provincie Fryslân (Friesland), Provincie
Overijssel
Gemeente(n):
Ooststellingwerf, Steenwijkerland,
Weststellingwerf
Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen): 30.00 km

Doeltype:

R5

Status:

Sterk Veranderd

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:
Waterlichaamcode:

Nee

NL02L1
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Karakterschets:
De Linde is van oorsprong een langzaam stromend riviertje of laaglandbeek op zand en is na de laatste ijstijd is
ontstaan. De oorsprong ligt bij het Tronde in de gemeente Ooststellingwerf en oorspronkelijk mondde de Linde uit in
de Zuiderzee bij Kuinre.Tussen 1922 en 1927 is de rivier gekanaliseerd. Na verschillende waterhuishoudkundige
ingrepen is het laatste deel van de benedenloop ter hoogte van de Driewegsluis afgekoppeld. Dit deel watert nu af via
de Overijsselse boezem.
Naast vrij afstromende gebieden komen in het beekdal een tiental bemalen polders voor die hun water uitslaan op de
Linde. De Linde bestaat nu uit een gestuwd en een ongestuwd deel. In het gestuwde deel bevinden zich vijf stuwen.
Er vindt geen opmaling vanuit de boezem plaats naar het gestuwde deel in droge perioden. Het ongestuwde deel is
onderdeel van de Friese boezem.
De Noordwolder Vaart is van oorsprong een zijarm van de Linde. In de 17e eeuw is de Noordwoolder Vaort verder
vergraven en gekanaliseerd ten behoeve van de afvoer van turf uit het gebied. De belangrijkste functie van de vaart is
nu de afvoer van water.
Beschermde gebieden:
Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam.
Status: Sterk Veranderd
[KRW art 4.3]
Het waterlichaam Linde en Noordwoldervaart heeft de status 'Sterk veranderd' gekregen. De reden hiervoor is,
dat door menselijke ingrepen in de hydromorfologie, de hydromorfologie van het waterlichaam zodanig van
karakter is veranderd dat een goede ecologische toestand niet meer te realiseren is zonder significante
schade aan gebruiksfuncties.
De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam:
- Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking

Aankoppelen van beektrajecten/aanleg nevengeul in
agrarisch gebied
Dempen watergangen in agrarisch gebied
Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch gebied
Hermeandering beken in agrarisch gebied
Verwijderen van stuwen in landbouwgebied

X
X
X
X
X

Overige duurzame
activiteiten

Waterhuishouding en
bescherming tegen
overstromingen

Activiteiten waarvoor water
wordt opgeslagen

Scheepvaart, havens,
recreatie

Milieu in brede zin

gebruiksfuncties

In onderstaande tabel worden hydromorfologische herstelmaatregelen genoemd die nodig zijn een meer natuurlijke
toestand te bereiken, maar die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten op
gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar

False
False
False
False
False
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Motivering per gebruiksfunctie:
Gebruiksfunctie:

Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering

Motivering:

De Linde en de Noordwoldervaart zijn gelegen in een agrarisch gebied. Dat betekent dat
de waterhuishouding mede wordt afgestemd op deze gebruiksfunctie. Zonder geweld aan
te doen aan de agrarische functie kan een aantal maatregelen niet worden uitgevoerd, die
mogelijk wel een bijdrage zouden kunnen leveren aan de biologische toestand.
Dit is verder onderbouwd in het Basisdocument KRW, Wetterskip Fryslân, voor de
planperiode 2016-2021

Beschouwde alternatieven:
Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn
beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en):
- onevenredig hoge kosten
- technisch onhaalbaar
Motivering:
In de jaren 1990-2000 zijn plannen ontworpen voor de herinrichting van het beekdal van de Linde (incl.
Noordwoldervaart). Hierbij zijn uiteenlopende mogelijkheden verkend om recht te doen aan de ecologische doelen
van het waterlichaam en de gebruiksfuncties in het gebied. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een afgewogen pakket
maatregelen (zie onder maatregelen). De planvoorbereiding heeft plaats gevonden in het kader van ROM-project
Zuidoost Friesland; naderhand zijn landinrichtingsplannen opgesteld voor de beekdalen Linde, Tjonger en
Koningsdiep.

2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.
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Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet

Chemie

Chemie totaal

voldoet niet

voldoet niet

X

X
voldoet niet

voldoet niet

X

Ubiquitaire stoffen
voldoet niet

voldoet

Niet-Ubiquitaire stoffen

X
matig

Ecologie

slecht

matig

X

Ecologie totaal

matig

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

goed

voldoet niet

X
slecht

goed

goed

matig

voldoet

voldoet niet

X

Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

3

4

2

vrijwel zeker

3

3

2

vrijwel zeker

5

2

vrijwel zeker

NVT

NVT

Macrofauna (EKR)

≥ 0,30

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,55

X

Vis (EKR)

≥ 0,10

X

NVT

NVT

NVT

≤ 0,11

2

3

2

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

X

vrijwel zeker

≤ 2,30

2

2

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

X

vrijwel zeker

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

3

redelijk zeker

NVT

NVT

NVT

Fytoplankton (EKR)

3

Algemeen fysische chemie

≤ 150

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

2

X

≤ 25,0

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

70 - 120

X

NVT

NVT

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

Doorzicht (zgm) (m)

NVT

2

2

2

NVT
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2009
benzo(a)antraceen

Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2015

2020
voldoet niet

voldoet

X

imidacloprid

voldoet niet

kobalt

voldoet niet

pyridaben

voldoet niet

zilver

voldoet niet

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker

Motivering ecologische toestand:
Een mogelijk knelpunt voor macrofauna en vis zijn de periodiek lage zuurstofgehalten. Dit wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door de zuurstofvraag van de bodem en lage stroomsnelheid. Door de relatief laag gestelde doelen,
worden de GEP's al wel gehaald. De overschrijding van enkele chemische stoffen leidt niet tot een relevante
toxische druk voor het waterleven.

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet

2015

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

voldoet niet

A

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

2009

2015

onzeker

Doelbereik 2027
2020

Niet-ubiquitaire stoffen
- Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)
Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.
Voor zink is een beheerdersoordeel ingevuld, het toetsresultaat van zink is geprojecteerd op het TT punt,
Tjongerkanaal.
In 2018 is zink 6 maal gemeten in de Linde, zink is daar toen niet aangetroffen.
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3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke
verontreinigende stoffen, Niet-ubiquitaire prioritaire
stoffen

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fysische chemie - nutriënten

Hoogwaterbeschermi
ng
Hoogwaterbeschermi
ng

Fysieke wijziging watersysteem
voor hoogwaterbescherming
Hydrologische verandering
watersysteem voor
hoogwaterbescherming
Verdwijnen watersysteem voor
hoogwaterbescherming en door
klimaatverandering

Macrofauna, Vis

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig
Fysieke wijziging watersysteem anders / overig

Vis, Overige waterflora

Andere antropogene belastingen

Fysische chemie - nutriënten

Hoogwaterbeschermi
ng
Anders
Anders
Anders

Macrofauna, Vis

Macrofauna, Vis

Vis, Macrofauna

Toelichting:
Opmerking: het waterlichaam bestaat uit een boezemdeel en een gestuwd deel. Hieronder een gemiddelde situatie
van beide.
Grootste knelpunt is de hydromorfologie. Er is feitelijk nauwelijks sprake van een stromende beek. Dit is de
belangrijkste reden dat de doelsoorten macrofauna en vis nagenoeg ontbreken. De macrofauna is indicatief voor zeer
langzaam stromend water / stilstaand water.
Door de geringe stroming en het nagenoeg ontbreken van beschaduwing komen veel waterplanten tot ontwikkeling.
Deze worden relatief intensief gemaaid, wat een knelpunt oplevert voor water- en oeverplanten. Door het ontbreken van
bomen langs de oever is er weinig inval van blad en takken, belangrijke elementen in stromende beken.
Voor macrofauna en vis komt daar het periodiek lage zuurstofgehalte nog bij. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door
de zuurstofvraag van de bodem. De overschrijding van enkele chemische stoffen leidt niet tot een relevante toxische
druk.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Afkoppelopgave gemeente Weststellingwerf
Hermeandering
Inundatiezones
Natuurvriendelijke oevers
Verplaatsing Jachthaven
Vispassages

Omvang:
3,5 ha
2,3 km
1 stuks
5 km
0,5 ha
1 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:

Herprofilering

Voortgang:
Planvoorbereiding:
Uitgevoerd:
Gefaseerd:

km
3
3
5

Toelichting:

Variant 2015-2027

Maatregel:

Vispassages

stuks
Voortgang:
Planvoorbereiding: 1
Uitgevoerd: 3
Toelichting:

Omvang: 11 km
Motivering:
Afhankelijk van de gebiedsontwikkeling
Afhankelijk van gebiedsontwikkeling

Omvang: 4 stuks
Motivering:

Variant 2015-2021

Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Oorspronkelijke naam:

aanleg nevengeul, aantakken oude meanders

SGBP categorie:

aanleg nevengeul

Initiatiefnemer:
Toelichting:

**) in totaal 19 km voor meerdere waterlichamen.
Geen rivier nevengeul in beheergebied Wetterskip, maar wel ''nevengeultjes''
Wordt mogelijk kleinschalig uitgevoerd, om in een deel stroming te realiseren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

aanpak overstorten met negatieve effecten na onderzoek

SGBP categorie:

aanpakken overstorten gemengde stelsels

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

**) in totaal 10 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het is bekend dat overstorten soms lokaal tot negatieve effecten voor de ecologie
kunnen zorgen. Indien uit onderzoek blijkt dat een specifieke overstort problemen
geeft, wordt in samenwerking met de betreffende gemeente onderzocht wat een
oplossing zou kunnen zijn.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig, Specifieke verontreinigende
stoffen

Oorspronkelijke naam:

extensivering landbouw (alleen gekoppeld aan PAS,
veenweide, geen aanvullende opgave)

SGBP categorie:

wijzigen landbouwfunctie

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) ha

**) in totaal 1 ha voor meerdere waterlichamen.
Dit is in principe geen KRW-maatregel omdat hiermee 'schade' aan functies
ontstaat. Echter wanneer dit gebeurt vanuit andere doelstellingen (gekoppeld aan
PAS, veenweideproblematiek, natuurontwikkeling), dan kan dit wel de
waterkwaliteit positief beïnvloeden.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

GGOR toepassen

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

**) in totaal 2 stuks voor meerdere waterlichamen.
Voor beken is de hydrologie (gedempte afvoerdynamiek en invloed van grondwater)
van groot belang. Het voedingsgebied speelt daar een grote rol in. Met de
GGOR-systematiek kan nagegaan worden of hier winst te behalen valt.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

Kleinschalige maatregelen nav visie beekherstel

SGBP categorie:

verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO
groter dan 3 m en kleiner dan 10 m
Wetterskip Fryslân

Initiatiefnemer:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) km
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Toelichting:

**) in totaal 3 km voor meerdere waterlichamen.
Voor karakteristieke beeksoorten is variatie van habitat belangrijk. Deze variatie
ontstaat onder andere door stroming. In een visie op beekherstel gaan we na wat er
mogelijk is met kleinschalige maatregelen als inbreng dood hout, grind en
kleinschalige ingrepen in de inrichting. Deze maatregel biedt ruimte voor de uitvoer
van deze kleinschalige verbeteringen.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

Kleinschalige maatregelen nav visie beekherstel

SGBP categorie:

verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO
groter dan 3 m en kleiner dan 10 m
niet in prioritair pakket
**) in totaal 4 km voor meerdere waterlichamen.
Voor karakteristieke beeksoorten is variatie van habitat belangrijk. Deze variatie
ontstaat onder andere door stroming. In een visie op beekherstel gaan we na wat er
mogelijk is met kleinschalige maatregelen als inbreng dood hout, grind en
kleinschalige ingrepen in de inrichting.

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

kwaliteitsbaggeren

SGBP categorie:

verwijderen eutrofe bagger

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) m3

**) in totaal 713.042 m3 voor meerdere waterlichamen.
Een voedselrijke baggerlaag is negatief voor de waterkwaliteit. Het verwijderen van
deze laag zorgt voor betere groeicondities voor waterplanten en betere
zuurstofgehaltes in het water. Daarmee is het ook voordelig voor vis en kleine
waterdieren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar stopzetten kleine winningen en
grondwaterwinningen langs beek

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Permanente aanvoer van grondwater is belangrijk voor beeksystemen. In een
onderzoek wordt gekeken wat er mogelijk is met betrekking tot het stopzetten van
kleine winningen in het voedingsgebied van de beken.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

opstellen visie beeksysteem (invulling met kleinschalige
maatregelen)

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:

ism Wetterskip

Omvang: **) stuks
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Toelichting:

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Voor karakteristieke beeksoorten is variatie van habitat belangrijk. Deze variatie
ontstaat onder andere door stroming. In een visie op beekherstel gaan we na wat er
mogelijk is met kleinschalige maatregelen als inbreng dood hout, grind en
kleinschalige ingrepen in de inrichting.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

stroombaanmaaien en extensief onderhoud
oevervegetatie

SGBP categorie:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 37 km voor meerdere waterlichamen.
Met natuurvriendelijk maaibeheer (inclusief afvoer van maaisel) kan gestuurd worden
op de ontwikkeling van de ecologie.
Uiteraard heeft het een directe invloed op de water- en oeverplanten, maar daarmee
ook op vis en andere waterdieren die afhankelijk zijn van de vegetatie.

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Kwaliteitselement:

Omvang: **) km

Macrofauna, Overige waterflora, Vis
Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

vispasseerbaar maken kunstwerken

SGBP categorie:

vispasseerbaar maken kunstwerken

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân + Provincie
**) in totaal 26 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het passeerbaar maken van kunstwerken zal de laatste belangrijke knelpunten voor
vismigratie opheffen. Andere waterdieren en planten die zich door water
verspreiden, profiteren hier ook van.

Kwaliteitselement:

Vis

Oorspronkelijke naam:

water aanvoer naar de beek voor voldoende stroming

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor meerdere waterlichamen.
De hydrologie van de beeksystemen is verstoord. Vaak is er geen tot zeer weinig
stroming. Aanvoer van water kan dan een alternatief zijn voor voldoende stroming.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis
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Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
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Toelichting:

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, cypermethrin, Ecologie toestand of
potentieel, Prioritaire stoffen - nieuw vanaf 2013 - nr.
34 t/m 45, Prioritaire stoffen - ubiquitair, Prioritaire
stoffen totaal, Specifieke verontreinigende stoffen,
zuurstof

Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.
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Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Zuidoost Friesland - vaarten met
recreatievaart

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Doeltype:

M3
Kunstmatig

Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Status:

Provincies:

Provincie Fryslân (Friesland)

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:

Gemeente(n):

Ooststellingwerf, Opsterland,
Smallingerland
Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen): 0.64 km²
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Karakterschets:
De vaarten met recreatievaart bestaan uit de Appelschaaster Vaart, de Opsterlandnse Compagnonsvaart, en in het
verlengde van de laatstgenoemde aan de westkant, de Koarte en Lange Wyk en een klein deel van de Nije Feart in
en ten ZO van Gorredijk. Plus nog een kort (oostelijk) deel van De Kromten ten westen van Gorredijk. De vaarten zijn
oorspronkelijk gegraven om water af te voeren en turf per boot uit de veenkoloniën te kunnen vervoeren. De
belangrijkste functie van de vaarten nu is de aan- en afvoer van water en recreatievaart. De totale lengte is circa 30
km.
Er is sprake van stilstaand tot langzaamstromend water met een wisselend samenstelling. De stroomrichting kan
gedurende het jaar omkeren. Het profiel is vaak een rechte waterbak (rechthoekig of trapeziumvorm) met abrupte
overgangen van land naar water.
Beschermde gebieden:
Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam.
Status: Kunstmatig

Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.

Wijzigingen waterlichaam
Waterlichaam aangepast qua geometrie. Een deel is toegevoegd met functie recreatievaart vanuit waterlichaam NL02L14

2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.
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Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet

Chemie

Chemie totaal

voldoet niet

voldoet niet

X

X
voldoet

voldoet niet

X

Ubiquitaire stoffen
voldoet niet

voldoet niet

Niet-Ubiquitaire stoffen

X
matig

Ecologie

matig

matig

X

Ecologie totaal

matig

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

matig

voldoet niet

X
matig

matig

ontoereikend

matig

voldoet niet

voldoet niet

X

Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

3

3

3

onzeker

3

3

3

vrijwel zeker

2

3

onzeker

3

3

vrijwel zeker

Macrofauna (EKR)

≥ 0,55

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,60

X

Vis (EKR)

≥ 0,55

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,45

X

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,15

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 2,80

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

4

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

3

3

3

Algemeen fysische chemie

≤ 300

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

3

3

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

40 - 120

X

≥ 0,65

X

Doorzicht (zgm) (m)

2

2

2

3
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redelijk zeker

3

2

vrijwel zeker
NVT

NVT

X

≤ 25,0

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

3
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redelijk zeker
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Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
ammonium

X

arseen

X

benzo(a)antraceen

X

voldoet

voldoet

2015

2020
voldoet niet

voldoet niet

voldoet niet

voldoet niet

A
voldoet niet

voldoet

esfenvaleraat

voldoet niet

kobalt

voldoet niet

methylpirimifos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet

zink

voldoet niet

voldoet niet

voldoet niet

X

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
redelijk zeker
onzeker
onzeker
onzeker

Motivering ecologische toestand:
Er zijn twee belangrijke knelpunten in dit waterlichaam: de (chemische) waterkwaliteit en de inrichting van de
oevers. Wat betreft de waterkwaliteit: het fosforgehalte en de P-belasting zijn te hoog. Er ligt veel slib, dat fosfor
kan naleveren. Er zijn hierdoor te veel algen. Verder zijn er aanwijzingen voor saprobie: een periodiek slechte
zuurstofhuishouding, vissterfte. De organische belasting vormt niet alleen voor vis maar ook voor macrofauna een
knelpunt. Bronnen zijn RWZI Oosterwolde, overstorten en bladinval. Er is een matige toxische druk, deels
veroorzaakt door het effluent. Dit vormt vooral voor macrofauna een knelpunt. Wat betreft het habitat: De
oeverinrichting is weinig geschikt voor de ontwikkeling van vegetatie. Vrijwel alle oevers zijn verhard. Daar komt de
invloed van golfslag door scheepvaart nog bij. Vegetatie kan hierdoor moeilijk tot ontwikkeling komen. Voor
macrofauna en vis vormt dat ook een knelpunt, omdat vegetatie een belangrijk habitat is. Er zijn inmiddels echter
wel plekken, waar zich een soortenrijke vegetatie ontwikkelt.

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet

2015

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

voldoet

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

fluorantheen

2009
voldoet

X
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2015

onzeker

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

voldoet niet

A

onzeker
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Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.

3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Riooloverstorten

Stedelijke
ontwikkeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke
verontreinigende stoffen, Fytoplankton, Fysische
chemie - overig, Macrofauna
Specifieke verontreinigende stoffen, Fytoplankton,
Fysische chemie - nutriënten, Niet-ubiquitaire
prioritaire stoffen, Fysische chemie - overig,
Macrofauna

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fytoplankton, Macrofauna, Specifieke
verontreinigende stoffen, Fysische chemie nutriënten, Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Hoogwaterbeschermi
ng

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor
hoogwaterbescherming

Overige waterflora

Recreatie

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor recreatie

Overige waterflora

Transport

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor scheepvaart

Overige waterflora

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Vis

Transport

Introductie van exoten /
uitheemse soorten en plagen

Overige waterflora

Anders

Andere antropogene belastingen

Fytoplankton, Specifieke verontreinigende stoffen,
Fysische chemie - nutriënten, Macrofauna
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Toelichting:
Er zijn twee belangrijke knelpunten in dit waterlichaam: de (chemische) waterkwaliteit en de inrichting van de oevers.
Wat betreft de waterkwaliteit: het P-gehalte en de P-belasting zijn te hoog. Er ligt veel slib, wat voor nalevering van P
kan zorgen. Er zijn hierdoor te veel algen. Verder zijn er aanwijzingen voor saprobie: een periodiek slechte
zuurstofhuishouding, leidend tot vissterfte. De organische belasting vormt niet alleen voor vis maar ook voor
macrofauna een knelpunt. Bronnen zijn de RWZI Oosterwolde, overstorten en bladinval. Er is een matige toxische
druk, waarschijnlijk deels veroorzaakt door het RWZI-effluent. Dit vormt vooral voor macrofauna een knelpunt. Wat
betreft het habitat: de oeverinrichting is weinig geschikt voor de ontwikkeling van vegetatie. Vrijwel alle oevers zijn
verhard. Daar komt de invloed van golfslag door scheepvaart bij. Vegetatie kan hierdoor moeilijk tot ontwikkeling
komen. Er zijn echter wel plekken waar zich een soortenrijke vegetatie ontwikkelt. Voor macrofauna en vis vormt dat
ook een knelpunt, omdat vegetatie een belangrijk habitat is. Het veelvuldig voorkomen van Grote waternavel is, in
ieder geval lokaal, een probleem voor de ontwikkeling van een diverse watervegetatie. Door de aanwezigheid van 8
sluizen in de Opsterlandse Compagnonsvaart is migratie van vis lastig. De vaart is vanuit aangrenzende polders ook
slecht bereikbaar voor vis.

4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Afkoppelopgave gemeente Opsterland

Omvang:
1,2 ha

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:

Herprofilering

km
Voortgang:
Planvoorbereiding: 5
Uitgevoerd: 1
Toelichting:

Omvang: 6 km
Motivering:

Variant 2015-2021

Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Omvang: 1 stuks

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI metalen en overige
microverontreinigingen (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI overige stoffen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
Het gaat hier om het verminderen van de belasting met chemische verontreinigingen
via de rwzi van Oosterwolde. Dit kan bijvoorbeeld met een aanvullende
zuiveringstrap gereinigd worden. De rwzi is eigenlijk geen bron maar een route. Als
er bronmaatregelen genomen kunnen worden, verdient dat de voorkeur.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting zware metalen

SGBP categorie:

verminderen emissies bouwmaterialen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
Er is een te hoge belasting met zware metalen. Zink is al jaren een probleem, maar
de bron is nog onbekend.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

visvriendelijk sluisbeheer

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: 7 stuks

Het gaat hier om het beheer van onder andere sluizen aanpassen, ten behoeve van
vismigratie.

Kwaliteitselement:

Vis

Oorspronkelijke naam:

aanleg helofytenfilter waterinlaat (meerkosten t.o.v.
defosfatering)

SGBP categorie:

aanleg zuiveringsmoeras bij lozingsen/of innamepunt

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: 1 stuks

Omvang: **) ha

**) in totaal 5 ha voor meerdere waterlichamen.
Aanleg van een helofytenfilter bij een inlaatpunt. Zo wordt inlaatwater deels
gezuiverd.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

aanpak overstorten met negatieve effecten na onderzoek

SGBP categorie:

aanpakken overstorten gemengde stelsels

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 10 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het is bekend dat overstorten soms lokaal tot negatieve effecten voor de ecologie
kunnen zorgen. Indien uit onderzoek blijkt dat een specifieke overstort problemen
geeft, wordt in samenwerking met de betreffende gemeente onderzocht wat een
oplossing zou kunnen zijn.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig, Specifieke verontreinigende
stoffen

Oorspronkelijke naam:

beperken invloed recreatievaart

SGBP categorie:

beperken recreatie
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Initiatiefnemer:
Toelichting:

**) in totaal 1 ha voor meerdere waterlichamen.
Recreatievaart zorgt met golfslag en opwoeling van slib voor slechte condities voor
waterplanten. Lokaal zoneren kan op die plekken de planten bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

beperken waterinlaat

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

**) in totaal 3 stuks voor meerdere waterlichamen.
Door kritisch te kijken waar, wanneer welk water en via welke route wordt ingelaten,
kan een groot effect hebben op de waterkwaliteit. Als er minder voedselrijk water
ingelaten hoeft te worden, is dat gunstig.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

defosfatering waterinlaat

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 2 stuks voor meerdere waterlichamen.
Met deze maatregel wordt het teveel aan fosfaat uit inlaatwater gehaald. Het is een
defosfatering (dmv ijzer- of aluminiumzoutendosering) via een technische zuivering.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

extensivering landbouw (alleen gekoppeld aan PAS,
veenweide, geen aanvullende opgave)

SGBP categorie:

wijzigen landbouwfunctie

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) ha

**) in totaal 1 ha voor meerdere waterlichamen.
Dit is in principe geen KRW-maatregel omdat hiermee 'schade' aan functies
ontstaat. Echter wanneer dit gebeurt vanuit andere doelstellingen (gekoppeld aan
PAS, veenweideproblematiek, natuurontwikkeling), dan kan dit wel de
waterkwaliteit positief beïnvloeden.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

kwaliteitsbaggeren

SGBP categorie:

verwijderen eutrofe bagger

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) m3

**) in totaal 713.042 m3 voor meerdere waterlichamen.
Een voedselrijke baggerlaag is negatief voor de waterkwaliteit. Het verwijderen van
deze laag zorgt voor betere groeicondities voor waterplanten en betere
zuurstofgehaltes in het water. Daarmee is het ook voordelig voor vis en kleine
waterdieren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

maalkomzuiveringsmoerassen (na evaluatie)

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 5 stuks voor meerdere waterlichamen.
Wetterskip Fryslân heeft inmiddels enkele zogenaamde maalkom
zuiveringsmoerassen aangelegd. Het idee is dat deze het water dat door een
gemaal weggepompt wordt, zuivert van nutriënten en slib. Als uit de evaluatie blijkt
dat deze goed werken, worden er meer aangelegd.
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Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten
Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

slibvang of bezinkingsmaatregelen bagger

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 6 stuks voor meerdere waterlichamen.
De aanwas van bagger is een probleem, onder andere voor waterplanten. De aanleg
van een verdieping (diepe put) kan er voor zorgen dat nieuwe bagger zich in de
verdieping verzamelt.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

**) in totaal 7 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op enkele
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen.
Deze maatregel richt zich echter op meer ingrijpende aanpassingen. Voordat er
maatregelen getroffen worden, wordt er onderzoek verricht naar de technische
haalbaarheid en naar de effectiviteit van verbetering op de waterkwaliteit.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissie scheepvaart

SGBP categorie:

verminderen emissie scheepvaart

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen nog veel ongezuiverde lozingen voor en we treffen resten van antifouling
aan in de monitoring. Deze maatregel richt zich op het verminderen van deze
bronnen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen
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Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Kwaliteitselement:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.
Fysische chemie - nutriënten
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Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, Biologie totaal, Doorzicht,
Ecologie toestand of potentieel, fluorantheen, fosfor
totaal, Fytoplankton-kwaliteit, irgarol,
Macrofauna-kwaliteit, Overige waterflora-kwaliteit,
Prioritaire stoffen - niet-ubiquitair, Prioritaire stoffen nieuw vanaf 2013 - nr. 34 t/m 45, Prioritaire stoffen ubiquitair, Prioritaire stoffen totaal, Specifieke
verontreinigende stoffen, Vis-kwaliteit

Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen
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Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Zuidoost Friesland - vaarten zonder
recreatievaart

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Doeltype:

M3
Kunstmatig

Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Status:

Provincies:

Provincie Fryslân (Friesland)

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:

Gemeente(n):

Heerenveen, Ooststellingwerf,
Opsterland, Smallingerland,
Weststellingwerf
Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen): 0.53 km²
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Karakterschets:
De vaarten zijn gegraven om water af te voeren en turf per boot uit de veenkoloniën te kunnen vervoeren. Scheepvaart
vindt thans in deze vaarten niet meer plaats. De totale lengte van deze vaarten is circa 47 km.
Het water is stilstaand tot langzaamstromend en wisselend van samenstelling (afhankelijk van de
weersomstandigheden). De stroomrichting kan gedurende het jaar omkeren. Het profiel is rechte waterbak
(rechthoekig of trapeziumvorm) met abrupte overgangen van land naar water. Dit wordt minder, nu er geen
scheepvaart meer is.
Beschermde gebieden:
Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam.
Status: Kunstmatig

Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.

Wijzigingen waterlichaam
Waterlichaam aangepast qua geometrie. Stukje erbij vanuit NL02L9c

2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.
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Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet

Chemie

Chemie totaal

voldoet niet

voldoet niet

X

X
voldoet

voldoet niet

X

Ubiquitaire stoffen
voldoet niet

voldoet niet

Niet-Ubiquitaire stoffen

X
matig

Ecologie

matig

matig

matig

goed

goed

goed

voldoet niet

voldoet niet

X

Ecologie totaal

matig

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

matig

voldoet niet

Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

3

3

2

vrijwel zeker

3

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

2

vrijwel zeker

Macrofauna (EKR)

≥ 0,60

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,60

X

Vis (EKR)

≥ 0,60

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,55

X

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,15

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 2,80

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

3

Algemeen fysische chemie

≤ 300

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

3

2

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

40 - 120

X

≥ 0,65

X

Doorzicht (zgm) (m)

2

2

2

3

Factsheet KRW - Stroomgebiedbeheerplan SGBP 2022-2027
Waterlichaam: Zuidoost Friesland - vaarten zonder recreatievaart
Versie: ontwerp, behorend bij ontwerp-waterplan

2

vrijwel zeker

2

2
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NVT

X

≤ 25,0
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2
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Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
arseen

X

benzo(a)antraceen

X

voldoet

2015

2020
voldoet niet

voldoet niet

A
voldoet niet

voldoet

esfenvaleraat

voldoet niet

kobalt

voldoet niet

methylpirimifos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
redelijk zeker
onzeker
onzeker

Motivering ecologische toestand:
De ecologie voldoet in dit waterlichaam al aan de doelen. Toch resteren er nog enkele knelpunten, die aandacht
verdienen om de ecologie goed te houden. De P-belasting is te hoog, maar de verblijftijd is niet erg hoog, zodat
deels ook naar de P-concentratie gekeken moet worden. Die is wel op orde. Het omgekeerde peilbeheer is een
matig knelpunt (voor een goede ontwikkeling van oevervegetatie), de omvang van beschoeide oevers is groter dan
gewenst, de hoeveelheid bodemwoelende vis is relatief laag, het zuurstofgehalte is slechts incidenteel te laag, en
de toxische druk is enigszins te hoog. Ecologisch is de score dan ook relatief goed. Lozing van stoffen
(overstorten, effluent, toxische stoffen) vormt nog het belangrijkste knelpunt.

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet

2015
voldoet

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

fluorantheen

2009
voldoet

X

2015
voldoet niet

onzeker

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

onzeker

Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.
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3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Riooloverstorten

Stedelijke
ontwikkeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Fytoplankton, Vis, Macrofauna, Specifieke
verontreinigende stoffen, Fysische chemie overig, Fysische chemie - nutriënten
Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen, Macrofauna

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Macrofauna, Fytoplankton, Specifieke
verontreinigende stoffen, Fysische chemie nutriënten, Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora

Transport

Introductie van exoten /
uitheemse soorten en plagen

Overige waterflora

Anders

Andere antropogene belastingen

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten,
Specifieke verontreinigende stoffen, Macrofauna

Toelichting:
De externe P-belasting is te hoog, maar de verblijftijd is niet erg hoog, zodat deels ook naar de P-concentratie
gekeken moet worden. De P-concentratie is wel op orde. Het omgekeerde peilbeheer is een matig knelpunt (voor een
goede ontwikkeling van oevervegetatie). De omvang van beschoeide oevers is groter dan gewenst. De hoeveelheid
bodemwoelende vis is ook te hoog en heeft een potentieel negatief effect op ondergedoken waterplanten. Het
zuurstofgehalte is slechts incidenteel te laag en de toxische druk is enigszins te hoog. Lozing van stoffen
(overstorten, effluent, toxische stoffen) vormt een belangrijk knelpunt.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
1 km natuurvriendelijke inrichting oever Drachten
Afkoppelopgave gemeente Opsterland
Afkoppelopgave gemeente Smallingerland
Natuurvriendelijke oevers
Uitbreiding waterberging in deelsystemen
Verwijdering 50.000 m3 baggerslib Gemeente Smallingerland Drachten

Omvang:
1 km
4,3 ha
15 ha
3 km
1 stuks
50.000 m3

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:

Herprofilering

Voortgang:
Planvoorbereiding:
Uitgevoerd:
Gefaseerd:

km
1
5
9

Toelichting:

Variant 2015-2021

Maatregel:

Vispassages

Voortgang:

stuks

Toelichting:

Omvang: 15 km
Motivering:

Afhankelijk van gebiedsproces in de streek

Omvang: 0 stuks

Motivering:
Variant 2015-2021

Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Omvang: 1 stuks

Oorspronkelijke naam:

verplaatsen inlaat

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
Door kritisch te kijken waar, wanneer welk water en via welke route wordt ingelaten,
kan een groot effect hebben op de waterkwaliteit. Als er minder voedselrijk water
ingelaten hoeft te worden, is dat gunstig.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

aanpak overstorten met negatieve effecten na onderzoek

SGBP categorie:

aanpakken overstorten gemengde stelsels

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 10 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het is bekend dat overstorten soms lokaal tot negatieve effecten voor de ecologie
kunnen zorgen. Indien uit onderzoek blijkt dat een specifieke overstort problemen
geeft, wordt in samenwerking met de betreffende gemeente onderzocht wat een
oplossing zou kunnen zijn.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig, Specifieke verontreinigende
stoffen

Oorspronkelijke naam:

beperken waterinlaat

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

**) in totaal 3 stuks voor meerdere waterlichamen.
Door kritisch te kijken waar, wanneer welk water en via welke route wordt ingelaten,
kan een groot effect hebben op de waterkwaliteit. Als er minder voedselrijk water
ingelaten hoeft te worden, is dat gunstig.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

extensivering landbouw (alleen gekoppeld aan PAS,
veenweide, geen aanvullende opgave)

SGBP categorie:

wijzigen landbouwfunctie

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) ha

**) in totaal 1 ha voor meerdere waterlichamen.
Dit is in principe geen KRW-maatregel omdat hiermee 'schade' aan functies
ontstaat. Echter wanneer dit gebeurt vanuit andere doelstellingen (gekoppeld aan
PAS, veenweideproblematiek, natuurontwikkeling), dan kan dit wel de
waterkwaliteit positief beïnvloeden.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

kwaliteitsbaggeren

SGBP categorie:

verwijderen eutrofe bagger

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) m3

**) in totaal 713.042 m3 voor meerdere waterlichamen.
Een voedselrijke baggerlaag is negatief voor de waterkwaliteit. Het verwijderen van
deze laag zorgt voor betere groeicondities voor waterplanten en betere
zuurstofgehaltes in het water. Daarmee is het ook voordelig voor vis en kleine
waterdieren.
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Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten
Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

maalkomzuiveringsmoerassen (na evaluatie)

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 5 stuks voor meerdere waterlichamen.
Wetterskip Fryslân heeft inmiddels enkele zogenaamde maalkom
zuiveringsmoerassen aangelegd. Het idee is dat deze het water dat door een
gemaal weggepompt wordt, zuivert van nutriënten en slib. Als uit de evaluatie blijkt
dat deze goed werken, worden er meer aangelegd.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

slibvang of bezinkingsmaatregelen bagger

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

**) in totaal 6 stuks voor meerdere waterlichamen.
De aanwas van bagger is een probleem, onder andere voor waterplanten. De aanleg
van een verdieping (diepe put) kan er voor zorgen dat nieuwe bagger zich in de
verdieping verzamelt.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

verbreden van watergangen t.b.v. ecologisch schonen

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of
stilstaand: NVO kleiner dan 3 m
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 54 km voor meerdere waterlichamen.
Watergangen worden verbreed, zodat er natuurvriendelijke onderhoud gepleegd kan
worden.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

vispasseerbaar maken kunstwerken

SGBP categorie:

vispasseerbaar maken kunstwerken

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân + Provincie
**) in totaal 26 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het passeerbaar maken van kunstwerken zal de laatste belangrijke knelpunten voor
vismigratie opheffen. Andere waterdieren en planten die zich door water
verspreiden, profiteren hier ook van.

Kwaliteitselement:

Vis

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:

Wetterskip Fryslân
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Toelichting:

**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Initiatiefnemer:
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Toelichting:

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Omvang: **) stuks

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

benzo(a)pyreen, Ecologie toestand of potentieel,
fluorantheen, irgarol, Prioritaire stoffen niet-ubiquitair, Prioritaire stoffen - nieuw vanaf 2013
- nr. 34 t/m 45, Prioritaire stoffen - ubiquitair,
Prioritaire stoffen totaal, Specifieke verontreinigende
stoffen

Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
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Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Lauwers

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord
Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Provincies:

Provincie Groningen, Provincie Fryslân
(Friesland)
Gemeente(n):
Achtkarspelen, Westerkwartier,
Noardeast-Fryslân
Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen): 0.56 km²
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Karakterschets:
Het waterlichaam Lauwers bestaat uit de Muntjesylster Ryd, Ald Knillesdjip, De Lauwers en (een deel van) de Alde
Lauwers. Het was oorspronkelijk een langzaam stromend riviertje dat vroeger via de Lauwerszee uitmondde in de
Waddenzee. Het heeft, behalve oude meanders, de meeste karakteristieken daarvan verloren. Zo is de
stroomrichting doorgaans tegengesteld aan de oorspronkelijke. Het waterlichaam heeft ook een belangrijke
scheepvaartfunctie (C-klasse). Daarnaast vindt op de Lauwers recreatievaart plaats.
Het brongebied ligt ten zuidoosten van Surhuisterveen, maar ook ten zuidoosten van Buitenpost. Van de
oorspronkelijke bovenlopen is weinig meer terug te vinden. Er zijn kanalen aangelegd, zoals het Ald Knillesdiep en
de Doezumertocht, die nu grotendeels het water afvoeren. Aangezien de oorspronkelijke bovenlopen grotendeels zijn
verdwenen, zijn deze niet meegenomen in de begrenzing van het waterlichaam. Bij Gerkesklooster/Stroobos kruist
het Ald Knillesdiep het Prinses Margrietkanaal/Van Starkenborghkanaal.
Beschermde gebieden:
Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam.
Status: Sterk Veranderd
[KRW art 4.3]
Het waterlichaam Lauwers heeft de status 'Sterk veranderd' gekregen. De reden hiervoor is,
dat door menselijke ingrepen in de hydromorfologie, de hydromorfologie van het waterlichaam zodanig van
karakter is veranderd dat een goede ecologische toestand niet meer te realiseren is zonder significante
schade aan gebruiksfuncties.
De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam:
- Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking

Flexibel peilbeheer in boezemwateren
Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch gebied
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Overige duurzame
activiteiten

Waterhuishouding en
bescherming tegen
overstromingen

Activiteiten waarvoor water
wordt opgeslagen

Scheepvaart, havens,
recreatie

Milieu in brede zin

gebruiksfuncties

In onderstaande tabel worden hydromorfologische herstelmaatregelen genoemd die nodig zijn een meer natuurlijke
toestand te bereiken, maar die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten op
gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar

False

X
X

False
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Motivering per gebruiksfunctie:
Gebruiksfunctie:

Scheepvaart, met inbegrip van havenfaciliteiten, of recreatie

Motivering:

Hogere of lagere peilen in het boezemsysteem hebben een direct effect op de
scheepvaart. Bij verlaging van de waterstand komt de vaardiepte in gevaar en bij verhoging
van de waterstand zorgen doorvaarhoogtes van bijvoorbeeld bruggen voor problemen.
Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering

Gebruiksfunctie:
Motivering:

De waterhuishouding in gebieden met een intensieve agrarische functie vraagt om een
gereguleerd grondwaterpeil. In gebieden met een landbouwfunctie betreft het bijvoorbeeld
de teelt van gewassen die optimaal renderen bij een bepaalde grondwaterstand.
Daarnaast is een goede, tijdige berijdbaarheid van percelen nodig voor een goede
bedrijfsvoering. Het instellen van een natuurlijker peilverloop in de boezem heeft tot gevolg
dat de optimale waterhuishoudkundige situatie wordt verstoord en opbrengstderving aan
de orde is. Bovendien leiden de afgenomen mogelijkheden voor waterafvoer ertoe dat
regenwater plaatselijk lang op het land blijft staan. De ontstane opbrengstderving is
meestal niet te mitigeren door bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk.

Beschouwde alternatieven:
Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn
beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en):
- technisch onhaalbaar
Motivering:
Ten behoeve van de functie landbouw is de Lauwers aangepast en wordt het peil gereguleerd. Het gaat om
afvoeren van wateroverschotten en aanvoer/vasthouden ten tijde van droogte. Hier kan niet op andere wijze in
worden voorzien. Er zijn geen alternatieven.

Wijzigingen waterlichaam
Waterlichaam aangepast qua geometrie. KRW typering aangepast van R6 naar M3. Voor de derde planperiode is het
waterlichaam, ten noorden van het Prinses Margrietkanaal, gehertypeerd naar een type van stilstaand water (M3). De
Lauwers ligt daar in een vlak landschap en is geheel onderdeel van de boezem. Er is nu en in de toekomst geen potentie
voor stroomminnende soorten. Ook de begrenzing is aangepast. Een watergang tussen de dorpen Visvliet en Pieterzijl is
toegevoegd aan het KRW waterlichaam de Lauwers omdat dit een wezenlijk onderdeel is van het watersysteem. Dit
toegevoegde deel was eerder onderdeel van het KRW waterlichaam Friese Boezem – regionale kanalen zonder
scheepvaart (NL02L9d).
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2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.

Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet

Chemie

Chemie totaal

voldoet niet

voldoet niet

Ubiquitaire stoffen
voldoet niet

Niet-Ubiquitaire stoffen
slecht

X

Ecologie totaal

ontoereikend

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

ontoereikend

voldoet niet
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voldoet niet

X
voldoet niet

X
ontoereikend

Ecologie

voldoet niet

X

X

matig

X
slecht

matig

X
goed

goed

voldoet

voldoet niet
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Toestand
Biologie

GEP

2009

Macrofauna (EKR)

≥ 0,45

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,30

X

Vis (EKR)

≥ 0,45

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,60

2015

2020

Doelbereik
2027

3

3

3

onzeker

3

2

3

vrijwel zeker

5

2

vrijwel zeker

3

vrijwel zeker

4

X

Algemeen fysische chemie
3

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,15

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 2,80

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

vrijwel zeker

≤ 300

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

4

2

X

≤ 25,0

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

40 - 120

X

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

Doorzicht (zgm) (m)

NVT

2

2

2

≥ 0,65

Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
arseen

X

benzo(a)antraceen

X

voldoet

voldoet

2015
voldoet

2020
voldoet niet

voldoet niet

esfenvaleraat

voldoet niet

kobalt

voldoet niet

methylpirimifos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet
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Motivering ecologische toestand:
Vanwege een verandering van doeltype (R6 (SGBP2)-->M3 (SGBP3)) is er in het verleden geen fytoplankton
bemonsterd in de Lauwers, omdat dit niet nodig was voor R6. Vanaf 2020 is de fytoplanktonmonitoring gestart. Het
gemiddelde oordeel van de Boezemkanalen voor fytoplankton is overgenomen als beheerdersoordeel voor de
Lauwers, want de Lauwers is ook onderdeel van de Friese boezem.
Een probleem voor een goede analyse van dit waterlichaam is het ontbreken van gegevens over de algen (zie
hierboven). Het water is niet te voedselrijk, maar er vindt waarschijnlijk wel oplading van het systeem plaats,
gezien de dikte van het slib. Knelpunt daarbij is de scheepvaart en de grote hoeveelheid brasems, die beide het
slib in de waterkolom brengen. Het lichtklimaat is daardoor ongunstig en waterplanten kunnen niet optimaal tot
ontwikkeling komen. Daarmee ontbreekt het aan voldoende geschikt habitat voor met name macrofauna.

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet

2015

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

voldoet niet

A

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

fluorantheen

2009
voldoet

X

2015
voldoet niet

onzeker

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

onzeker

Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.

Factsheet KRW - Stroomgebiedbeheerplan SGBP 2022-2027
Waterlichaam: Lauwers
Versie: ontwerp, behorend bij ontwerp-waterplan

v5, 2021-01-11, 2:00

pagina 42 van 283

3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fysische chemie - nutriënten, Fytoplankton,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Hoogwaterbeschermi
ng

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor
hoogwaterbescherming

Overige waterflora, Macrofauna

Recreatie

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor recreatie

Overige waterflora, Macrofauna

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora, Macrofauna

Anders

Andere antropogene belastingen

Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie overig

Toelichting:
Het water is niet te voedselrijk, maar er vindt waarschijnlijk wel oplading met nutriënten in het systeem plaats, gezien
de dikte van het slib. Knelpunt daarbij is de scheepvaart (recreatie) en de grote hoeveelheid brasems, die beide het
slib in de waterkolom brengen. Het lichtklimaat is daardoor ongunstig en waterplanten kunnen niet optimaal tot
ontwikkeling komen. Daarmee ontbreekt het aan voldoende geschikt habitat voor macrofauna en vis. Van de oevers is
ongeveer 20% beschoeid.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Afkoppelopgave gemeente Zuidhorn
Vispassages

Omvang:
1,83 ha
1 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

afrasteren oevers (waterzijde) om vegetatiegroei op gang
te brengen

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân
**) in totaal 118 km voor meerdere waterlichamen.
Bescherming van oevers om vegetatiegroei te bevorderen. Niet gespecificeerd, dat
is afhankelijk van de lokatie en oorzaak.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

beperken invloed recreatievaart

SGBP categorie:

beperken recreatie

Initiatiefnemer:
Toelichting:

**) in totaal 1 ha voor meerdere waterlichamen.
Recreatievaart zorgt met golfslag en opwoeling van slib voor slechte condities voor
waterplanten. Lokaal zoneren kan op die plekken de planten bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

bronmaatregelen beperken baggeraanwas

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) ha

Omvang: **) stuks

**) in totaal 2 stuks voor meerdere waterlichamen.
Teveel bagger is in veel systemen een probleem, omdat het voor lage
zuurstofgehaltes zorgt, een slecht lichtklimaat door opwerveling en omdat
waterplanten er slecht in kiemen en wortelen. Deze maatregel moet afspoeling van
land voorkomen. Voorbeelden: natuurvriendelijk inrichting, of greppel voor de oever,
stevige vegetatie of kades.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

doorspoelen IJsselmeerwater winterperiode (na evaluatie)

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het boezemwater in Fryslân is over het algemeen voedselrijk. Er zijn afgelopen
jaren goede ervaringen opgedaan met verhoogde doorspoeling met IJsselmeerwater.
Het water is helderder en bevat minder nutriënten. Na evaluatie van meetgegevens
en ervaringen, wordt de wenselijkheid van het doorgaan met deze maatregel
bepaald.

Kwaliteitselement:

Omvang: **) stuks

Fysische chemie - nutriënten
Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

inrichting natuurvriendelijke oevers/aanleg vooroevers

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of
stilstaand: NVO groter dan 3m en kleiner dan 10 m
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 28 km voor meerdere waterlichamen.
De aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk om de habitat voor veel
soorten te verbeteren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten
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Oorspronkelijke naam:

kwaliteitsbaggeren

SGBP categorie:

verwijderen eutrofe bagger

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) m3

**) in totaal 713.042 m3 voor meerdere waterlichamen.
Een voedselrijke baggerlaag is negatief voor de waterkwaliteit. Het verwijderen van
deze laag zorgt voor betere groeicondities voor waterplanten en betere
zuurstofgehaltes in het water. Daarmee is het ook voordelig voor vis en kleine
waterdieren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

maalkomzuiveringsmoerassen (na evaluatie)

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor meerdere waterlichamen.
Wetterskip Fryslân heeft inmiddels enkele zogenaamde maalkom
zuiveringsmoerassen aangelegd. Het idee is dat deze het water dat door een
gemaal weggepompt wordt, zuivert van nutriënten en slib. Als uit de evaluatie blijkt
dat deze goed werken, worden er meer aangelegd.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek aanleg structuren driehoeksmossel

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen jaarlijks veel larven van driehoeksmosselen het boezemsysteem van
Fryslân binnen. Driehoeksmosselen hebben door hun filterende werking een
positieve invloed op de waterkwaliteit. We gaan met deze maatregel na of we de
ontwikkeling van driehoeksmosselen kunnen stimuleren door middel van
aanbrengen van structuren waar de zich op kunnen hechten.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

slibvang of bezinkingsmaatregelen bagger

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 6 stuks voor meerdere waterlichamen.
De aanwas van bagger is een probleem, onder andere voor waterplanten. De aanleg
van een verdieping (diepe put) kan er voor zorgen dat nieuwe bagger zich in de
verdieping verzamelt.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissie scheepvaart

SGBP categorie:

verminderen emissie scheepvaart
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Initiatiefnemer:
Toelichting:

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen nog veel ongezuiverde lozingen voor en we treffen resten van antifouling
aan in de monitoring. Deze maatregel richt zich op het verminderen van deze
bronnen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Kwaliteitselement:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.
Specifieke verontreinigende stoffen
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Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Omvang: **) stuks

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
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Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

benzo(a)pyreen, Biologie totaal, Ecologie toestand
of potentieel, fluorantheen, Fytoplankton-kwaliteit,
irgarol, Macrofauna-kwaliteit, Overige
waterflora-kwaliteit, Prioritaire stoffen niet-ubiquitair, Prioritaire stoffen - nieuw vanaf 2013
- nr. 34 t/m 45, Prioritaire stoffen - ubiquitair,
Prioritaire stoffen totaal, Specifieke verontreinigende
stoffen

Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Eilanden - poldersloten

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Doeltype:

M1a
Kunstmatig

Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Status:

Provincies:

Provincie Fryslân (Friesland)

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:

Gemeente(n):

Ameland, Schiermonnikoog,
Terschelling
Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen):

Waterlichaamcode:

NL02L12

0.38 km²
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Karakterschets:
De polders op Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling zijn van oorsprong kweldergebieden die via kwelderkreken
in open verbinding stonden met de Waddenzee. Na inpoldering is een nieuw afwateringstelsel gegraven, waarbij van
het oorspronkelijke afwateringssysteem van kreken en prielen maar weinig terug te vinden is. Doordat in de polders
sprake is van zoute kwel heeft het oppervlaktewater een (zeer) zwak brak karakter.
Waterlichamen hebben normaal gesproken een achterliggend afvoergebied groter dan 1000 ha en een gemiddelde
breedte van meer dan 8 m. Voor de polders op Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling is hierop een
uitzondering gemaakt. De belangrijkste reden hiervoor is dat het bijzondere gebieden zijn met een eigen
waterhuishouding.
Op Vlieland is geen waterlichaam benoemd. De Kroonpolders liggen deels binnendijks, zijn weliswaar zoet met een
zwak brak karakter, maar zijn dermate klein dat besloten is om deze niet als waterlichaam te begrenzen.
De belangrijkste functie van de poldersloten en hoofdwatergangen op de eilanden is de aan- en afvoer van water. De
polders waarin deze sloten liggen hebben ook vaak een natuurfunctie.
Beschermde gebieden:
Vogelrichtlijngebied
-

Duinen Schiermonnikoog (NL_VOG_6)

Habitatrichtlijn gebied
-

Duinen Schiermonnikoog (NL_HAB_6)

Status: Kunstmatig

Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.
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2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.

Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet niet

Chemie

Chemie totaal

voldoet niet

voldoet

Ubiquitaire stoffen
voldoet niet

Niet-Ubiquitaire stoffen

voldoet niet

X
voldoet niet

X
matig

Ecologie

voldoet niet

X

X

ontoereikend

ontoereikend

ontoereikend

ontoereikend

matig

matig

voldoet niet

voldoet niet

X

Ecologie totaal

matig

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

ontoereikend

voldoet niet
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Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

Macrofauna (EKR)

≥ 0,55

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,55

X

Vis (EKR)

≥ 0,60

X

NVT

NVT

NVT

≤ 0,22

2

2

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 2,40

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

3

Fytoplankton (EKR)

2020

Doelbereik
2027

3

4

4

onzeker

3

3

4

onzeker

3

3

onzeker

NVT

NVT

3

Algemeen fysische chemie

≤ 150

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

2

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

35 - 120

X

NVT

NVT

Doorzicht (zgm) (m)

onzeker

3

onzeker

A
NVT

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

NVT

NVT

NVT

2

2

2

Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
ammonium

X

arseen

X

benzo(a)antraceen

X

voldoet

voldoet

voldoet

2015

2020
voldoet niet

voldoet niet

voldoet niet

voldoet niet

A
voldoet niet

esfenvaleraat

voldoet niet

kobalt

voldoet niet

methylpirimifos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet
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Motivering ecologische toestand:
Vanwege de doeltypeverandering van M1b naar M1a zijn voor alle biologische kwaliteitselementen en fysisch
chemisch ondersteunende stoffen nieuwe maatlatten of normen gebruikt. Dit heeft als gevolg dat oordelen zijn
veranderd ten opzichte van 2015.

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet niet

2015
voldoet

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

fluorantheen

2009
voldoet

X

2015
voldoet niet

onzeker

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

onzeker

Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.
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3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Specifieke verontreinigende stoffen, Fysische
chemie - nutriënten, Niet-ubiquitaire prioritaire
stoffen

Hoogwaterbeschermi
ng

Verdwijnen watersysteem voor
hoogwaterbescherming en door
klimaatverandering

Overige waterflora, Vis, Macrofauna

Landbouw

Hydrologische verandering
watersysteem voor landbouw &
transportactiviteiten

Vis

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora, Vis, Macrofauna

Toelichting:
Belangrijk knelpunt is de hoge voedselrijkdom van het systeem. Zowel de P-belasting als de P-concentratie is te
hoog. Landbouw, maar ook ganzen zijn een belangrijk bron. Omdat het water erg ondiep is, valt er toch voldoende
licht op de bodem, waardoor er veel waterplanten tot ontwikkeling kunnen komen. Deze worden echter door
maaibeheer verwijderd. De grote hoeveelheid bodemwoelende vis is kennelijk onvoldoende in staat de ontwikkeling van
waterplanten te belemmeren. Verder is het periodieke lage zuurstofgehalte een knelpunt. Er zijn geen bronnen
bekend; waarschijnlijk wordt het door zuurstofvraag van de bodem veroorzaakt. Ook kan algengroei 's nachts tot lage
zuurstofgehalten leiden. Beide oorzaken (slib en algengroei) vinden hun oorzaak in de hoge voedselrijkdom van het
systeem. Het voedselrijk en intensief beheerde (gemaaide) systeem biedt te weinig kansen voor doelsoorten onder
alle groepen. Voor vis komt het migratie-knelpunt daar nog bij.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Afkoppelopgave gemeente Vlieland
Natuurvriendelijke oevers
Uitbreiding waterberging in deelsystemen
Vispassages

Omvang:
0,35 ha
10 km
1 stuks
1 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:
Voortgang:
Toelichting:

Vispassages
stuks
Uitgevoerd: 4

Omvang: 4 stuks
Motivering:

Variant 2015 - 2021

Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Oorspronkelijke naam:

onderzoek mogelijkheden vismigratievoorzieningen
effectief gebruiken, beheer aanpassen

SGBP categorie:

vispasseerbaar maken kunstwerken

Omvang: 1 stuks

Initiatiefnemer:
Toelichting:
Kwaliteitselement:

Vis

Oorspronkelijke naam:

bronmaatregelen beperken baggeraanwas

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 7 stuks voor meerdere waterlichamen.
Teveel bagger is in veel systemen een probleem, omdat het voor lage
zuurstofgehaltes zorgt, een slecht lichtklimaat door opwerveling en omdat
waterplanten er slecht in kiemen en wortelen. Deze maatregel moet afspoeling van
land voorkomen. Voorbeelden: natuurvriendelijk inrichting, of greppel voor de oever,
stevige vegetatie of kades.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

inrichting natuurvriendelijke oevers/aanleg vooroevers

SGBP categorie:

verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of
stilstaand: NVO groter dan 3m en kleiner dan 10 m

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) km

**) in totaal 2 km voor meerdere waterlichamen.
De aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk om de habitat voor veel
soorten te verbeteren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

kwaliteitsbaggeren

SGBP categorie:

verwijderen eutrofe bagger

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) m3

**) in totaal 713.042 m3 voor meerdere waterlichamen.
Een voedselrijke baggerlaag is negatief voor de waterkwaliteit. Het verwijderen van
deze laag zorgt voor betere groeicondities voor waterplanten en betere
zuurstofgehaltes in het water. Daarmee is het ook voordelig voor vis en kleine
waterdieren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

vispasseerbaar maken kunstwerken

Factsheet KRW - Stroomgebiedbeheerplan SGBP 2022-2027
Waterlichaam: Eilanden - poldersloten
Versie: ontwerp, behorend bij ontwerp-waterplan

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

v5, 2021-01-11, 2:00

pagina 57 van 283

SGBP categorie:

vispasseerbaar maken kunstwerken

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân + Provincie
**) in totaal 26 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het passeerbaar maken van kunstwerken zal de laatste belangrijke knelpunten voor
vismigratie opheffen. Andere waterdieren en planten die zich door water
verspreiden, profiteren hier ook van.

Kwaliteitselement:

Vis

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Kwaliteitselement:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.
Specifieke verontreinigende stoffen
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Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Omvang: **) stuks

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
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Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, Biologie totaal, Ecologie toestand
of potentieel, fluorantheen, fosfor totaal, irgarol,
Macrofauna-kwaliteit, Overige waterflora-kwaliteit,
Prioritaire stoffen - niet-ubiquitair, Prioritaire stoffen nieuw vanaf 2013 - nr. 34 t/m 45, Prioritaire stoffen ubiquitair, Prioritaire stoffen totaal, Specifieke
verontreinigende stoffen, stikstof totaal, Vis-kwaliteit

Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Fries kleigebied - zwak brakke
polderkanalen

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Doeltype:

M30
Kunstmatig

Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Status:

Provincies:

Provincie Fryslân (Friesland)

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:

Gemeente(n):

Harlingen, Waadhoeke,
Noardeast-Fryslân
Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen):

Waterlichaamcode:

NL02L13

0.78 km²
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Karakterschets:
De zwak brakke polderkanalen zijn grotendeels gegraven. Een gering deel bestaat uit gekanaliseerde
kwelderkreken. In 2009 is besloten om ze als kunstmatig aan te wijzen. De kanalen liggen in het noordelijk
kleigebied.
Het chloridegehalte ligt tussen de 300 en 3000 mg Cl/l wat wordt veroorzaakt door zoute kwel. Door verdamping kan
in droge periodes het zoutgehalte flink oplopen. De totale lengte van de zwak brakke polderkanalen bedraagt ruim 86
km.
Een deel van de kanalen loost rechtstreeks op de Waddenzee via gemaal Ropta of het H.G. Miedemagemaal te
Zwarte Haan. Alleen op de Suderie en de Elfstedenvaarroute vindt scheepvaart plaats.
De belangrijkste functie van de zwak brakke polderkanalen is de af- en aanvoer van water. De waterlichamen
bevinden zich in land(akker)bouwgebied. Ten behoeve van de landbouw wordt in de zomerperiode boezemwater
ingelaten om het zoutgehalte op een aanvaardbaar peil te houden. Er vindt weinig scheepvaart plaats. Er zijn wel
plannen om een deel van de kanalen beter toegankelijk te maken voor recreatievaart. Voor de kanalen die deel
uitmaken van de Elfstedenvaarroute is dat in 2011-2012 uitgevoerd, in combinatie met de aanleg van
natuurvriendelijke oevers.
Beschermde gebieden:
Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam.
Status: Kunstmatig

Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.

2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.
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Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet niet

Chemie

Chemie totaal

voldoet niet

voldoet niet

X

X
voldoet niet

voldoet niet

X

Ubiquitaire stoffen
voldoet niet

voldoet niet

Niet-Ubiquitaire stoffen

X
ontoereikend

Ecologie

ontoereikend

matig

ontoereikend

matig

matig

matig

voldoet niet

voldoet niet

X

Ecologie totaal

ontoereikend

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

ontoereikend

voldoet niet

Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

4

4

3

onzeker

3

3

2

vrijwel zeker

3

3

onzeker

2

3

Macrofauna (EKR)

≥ 0,40

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,40

X

Vis (EKR)

≥ 0,45

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,55

X

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 2,50

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 1,80

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

3

onzeker

3

2

A

onzeker

Algemeen fysische chemie

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

4

3

300 - 3000

X

Zuurgraad (zgm) (-)

6,0 - 9,0

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

60 - 120

X

≥ 0,65

X

Doorzicht (zgm) (m)
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3

2

NVT

X

≤ 25,0

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

2

2

2

2

4

vrijwel zeker
NVT
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Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
arseen

X

benzo(a)antraceen

X

voldoet

2015

2020
voldoet niet

voldoet niet

A
voldoet niet

voldoet

esfenvaleraat

voldoet niet

kobalt

voldoet niet

methylpirimifos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker

Motivering ecologische toestand:
De gegevens duiden op een voedselrijk systeem (water en bodem). Recreatievaart en bodemwoelende vis kunnen
een deel van het slib opwoelen. Hierdoor ontstaan periodiek lage zuurstofgehalten in het water. Omdat er relatief
weinig waterplanten zijn, is er weinig geschikt habitat voor macrofauna en vis. De achteruitgang qua score van het
fytoplankton is te wijten aan een groter aantal (negatieve) bloeien. De totale biomassa is tevens (licht) toegenomen
de laatste jaren ten opzichte van 2015. Wanneer naar de ontwikkeling van het fytoplankton vanaf 2011 wordt
gekeken blijkt de huidige score wel binnen die marges te vallen. Opvallend is juist dat de meetjaren 2013 en 2014
zeer positief waren qua score en dat die meetjaren zwaar meewogen in de score van 2015.

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

2009

benzo(a)pyreen

voldoet niet

2015
voldoet niet

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

2009

fluorantheen

voldoet

X

2015
voldoet niet

onzeker

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

onzeker

Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.
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3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Riooloverstorten

Stedelijke
ontwikkeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Macrofauna, Fytoplankton, Fysische chemie nutriënten, Fysische chemie - overig, Specifieke
verontreinigende stoffen, Vis
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen, Fysische
chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende
stoffen, Fytoplankton, Macrofauna, Vis

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Macrofauna, Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen,
Specifieke verontreinigende stoffen, Fysische
chemie - nutriënten, Fytoplankton, Vis

Hoogwaterbeschermi
ng

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor
hoogwaterbescherming

Overige waterflora

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora

Anders

Andere antropogene belastingen

Macrofauna, Fytoplankton, Fysische chemie nutriënten

Toelichting:
Alle gegevens duiden op een voedselrijk systeem (water en bodem). Recreatievaart en bodemwoelende vis kunnen
een deel van het slib opwervelen. Hierdoor ontstaan periodiek lage zuurstofgehalten in het water. Hier komt nog bij dat
ongeveer de helft van de oevers verhard is. Dit levert slechte ontwikkelingsmogelijkheden voor vegetatie. Omdat er
weinig waterplanten zijn, is er weinig geschikt habitat voor macrofauna en vis.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Afkoppelopgave gemeente Ferwerderadeel
Afkoppelopgave gemeente Het Bildt
Natuurvriendelijke oevers
Uitbreiding waterberging in deelsystemen
Vispassages

Omvang:
1,5 ha
0,35 ha
14 km
1 stuks
2 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:
Voortgang:

Toelichting:

Vispassages
stuks
Uitgevoerd: 4
Gefaseerd: 1
Ingetrokken: 1

Omvang: 6 stuks
Motivering:

vervallen: niet meer nodig

Variant 2015-2021

Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI metalen en overige
microverontreinigingen (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI overige stoffen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

De rol van de RWZI in dit waterlichaam is onduidelijk. Er zijn wel knelpunten in de
zuurstofhuishouding en er worden stoffen aangetroffen gerelateerd aan de stedelijke
afvalwaterketen, met een vrij hoge toxische druk. Er kan nader onderzoek worden
gedaan naar de rol van de RWZI. Cypermethrin is een stof die ook in dit
waterlichaam wordt aangetroffen, net als in veel andere waterlichamen in Fryslân.
Hier wordt (gebiedsbreed) een onderzoek naar voorgesteld.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

aanleg helofytenfilter waterinlaat (meerkosten t.o.v.
defosfatering)

SGBP categorie:

aanleg zuiveringsmoeras bij lozingsen/of innamepunt

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: 1 stuks

Omvang: **) ha

**) in totaal 5 ha voor meerdere waterlichamen.
Aanleg van een helofytenfilter bij een inlaatpunt. Zo wordt inlaatwater deels
gezuiverd.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

beperken invloed recreatievaart

SGBP categorie:

beperken recreatie

Initiatiefnemer:
Toelichting:

**) in totaal 1 ha voor meerdere waterlichamen.
Recreatievaart zorgt met golfslag en opwoeling van slib voor slechte condities voor
waterplanten. Lokaal zoneren kan op die plekken de planten bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

bronmaatregelen beperken baggeraanwas

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) ha

Omvang: **) stuks

**) in totaal 2 stuks voor meerdere waterlichamen.
Teveel bagger is in veel systemen een probleem, omdat het voor lage
zuurstofgehaltes zorgt, een slecht lichtklimaat door opwerveling en omdat
waterplanten er slecht in kiemen en wortelen. Deze maatregel moet afspoeling van
land voorkomen. Voorbeelden: natuurvriendelijk inrichting, of greppel voor de oever,
stevige vegetatie of kades.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

flexibel peilbeheer

SGBP categorie:

aanpassen streefpeil

Omvang: **) stuks

Initiatiefnemer:
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Toelichting:

**) in totaal 30 stuks voor meerdere waterlichamen.
Een star (en vaak omgekeerd) peilbeheer is nadelig voor de waterkwaliteit.
Grootschalig flexibel peilbeheer is vrijwel onmogelijk. Het gaat hier om kleinschalige
maatregelen, met maatwerk in te passen. Dit ten behoeve van uitbreiding areaal
met natuurlijk peilbeheer/optimale kansen voor vegetatieontwikkeling.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

inrichting natuurvriendelijke oevers/aanleg vooroevers

SGBP categorie:

verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of
stilstaand: NVO groter dan 3m en kleiner dan 10 m

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

**) in totaal 2 km voor meerdere waterlichamen.
De aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk om de habitat voor veel
soorten te verbeteren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

kwaliteitsbaggeren

SGBP categorie:

verwijderen eutrofe bagger

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) m3

**) in totaal 713.042 m3 voor meerdere waterlichamen.
Een voedselrijke baggerlaag is negatief voor de waterkwaliteit. Het verwijderen van
deze laag zorgt voor betere groeicondities voor waterplanten en betere
zuurstofgehaltes in het water. Daarmee is het ook voordelig voor vis en kleine
waterdieren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

maalkomzuiveringsmoerassen (na evaluatie)

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 5 stuks voor meerdere waterlichamen.
Wetterskip Fryslân heeft inmiddels enkele zogenaamde maalkom
zuiveringsmoerassen aangelegd. Het idee is dat deze het water dat door een
gemaal weggepompt wordt, zuivert van nutriënten en slib. Als uit de evaluatie blijkt
dat deze goed werken, worden er meer aangelegd.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Omvang: **) stuks

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Initiatiefnemer:
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Toelichting:

**) in totaal 7 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op enkele
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen.
Deze maatregel richt zich echter op meer ingrijpende aanpassingen. Voordat er
maatregelen getroffen worden, wordt er onderzoek verricht naar de technische
haalbaarheid en naar de effectiviteit van verbetering op de waterkwaliteit.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

vispasseerbaar maken kunstwerken

SGBP categorie:

vispasseerbaar maken kunstwerken

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân + Provincie
**) in totaal 26 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het passeerbaar maken van kunstwerken zal de laatste belangrijke knelpunten voor
vismigratie opheffen. Andere waterdieren en planten die zich door water
verspreiden, profiteren hier ook van.

Kwaliteitselement:

Vis

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.
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Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Omvang: **) stuks

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
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Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Natuurlijke omstandigheden

fosfor totaal

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, Biologie totaal, Doorzicht,
Ecologie toestand of potentieel, fluorantheen,
Fytoplankton-kwaliteit, irgarol, Macrofauna-kwaliteit,
Prioritaire stoffen - niet-ubiquitair, Prioritaire stoffen nieuw vanaf 2013 - nr. 34 t/m 45, Prioritaire stoffen ubiquitair, Prioritaire stoffen totaal, Specifieke
verontreinigende stoffen, Vis-kwaliteit

Motivering per motiveringsgrond:
Natuurlijke omstandigheden
Achtergrondbelasting van P uit brakke kwel zorgt mede voor overschrijden kritische grens van P.
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Midden Friesland - polderveenvaarten

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Doeltype:

M10
Kunstmatig

Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Status:

Provincies:

Provincie Fryslân (Friesland)

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:

Gemeente(n):

Heerenveen, Opsterland,
Smallingerland, Tytsjerksteradiel,
Weststellingwerf, De Fryske Marren,
Súdwest-Fryslân
Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen): 1.97 km²
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Karakterschets:
Het waterlichaam 'Midden Friesland - polderveenvaarten' ligt in clusters verspreid in provincie Fryslân. De
hoofdfunctie is wateraan- en afvoer. Een deel van deze vaarten voldoet niet aan het criterium (van het watertype M3)
van een minimale breedte van 8 m.
Beschermde gebieden:
Vogelrichtlijngebied
-

Alde Feanen (NL_VOG_13), Deelen (NL_VOG_14), Sneekermeergebied (NL_VOG_12)

Habitatrichtlijn gebied
-

Alde Feanen (NL_HAB_13), Rottige Meenthe & Brandemeer (NL_HAB_18)

Status: Kunstmatig

Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.

Wijzigingen waterlichaam
Waterlichaam aangepast qua geometrie. Stukje uitbreiding conform realiteit.

2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.
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Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet

Chemie

Chemie totaal

voldoet niet

voldoet niet

X

X
voldoet

voldoet niet

X

Ubiquitaire stoffen
voldoet niet

voldoet niet

Niet-Ubiquitaire stoffen

X
matig

Ecologie

matig

matig

X

Ecologie totaal

matig

X
matig

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

ontoereikend

voldoet niet

matig

X
matig

matig

voldoet niet

voldoet niet

Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

3

3

3

vrijwel zeker

3

3

3

vrijwel zeker

3

vrijwel zeker

Macrofauna (EKR)

≥ 0,60

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,60

X

Vis (EKR)

≥ 0,60

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,60

X

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,15

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 2,80

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

3

onzeker

3

3

2

X
3

3

vrijwel zeker

Algemeen fysische chemie

≤ 300

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

2

2

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,0

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

40 - 120

X

≥ 0,65

X

Doorzicht (zgm) (m)
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2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

NVT

X

≤ 25,0

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

2

2

2

2

4

NVT
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Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
arseen

X

benzo(a)antraceen

X

voldoet

2015

2020
voldoet niet

voldoet niet

A
voldoet niet

voldoet

esfenvaleraat

voldoet niet

kobalt

voldoet niet

methylpirimifos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker

Motivering ecologische toestand:
Het beheerdersoordeel van Vis is gebaseerd op historische visstandopnamen (2009 en 2013) in het
Polderhoofdkanaal. Destijds nog deel uitmakend van het waterlichaam Midden Friesland - polderveenvaarten. In
2020 vindt weer visstandmonitoring plaats in de wateren behorende bij dit waterlichaam.
De fosforconcentratie is erg laag, maar de belasting (aanvoer) is wel hoog. Er komen daardoor niet te veel algen
tot ontwikkeling maar soms wel bloei van ongewenste soorten. Het water is door de beperkte algengroei redelijk
helder. Omdat het water vrij diep is, valt niet overal voldoende licht op de bodem. In de ondiepere delen valt wel
voldoende licht op de bodem. Hier komen dan ook waterplanten tot ontwikkeling die vervolgens intensief gemaaid
worden. Er zijn wel voldoende doelsoorten onder de waterplanten aanwezig. De soortensamenstelling van de
helofyten scoort slechter. Het grote percentage verharde oevers is hier waarschijnlijk het belangrijkste knelpunt.
Bij de matige kwaliteit van de macrofauna speelt waarschijnlijk het periodiek slechte zuurstofgehalte door
overstorten een rol. Ook de visgemeenschap kan hierdoor negatief beïnvloed worden. Voor zowel de macrofauna
als de vegetatie is de grote hoeveelheid beschoeiing van de oevers ook een knelpunt.

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet

2015
voldoet

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

fluorantheen
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2009
voldoet

X

2015
voldoet niet

onzeker

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

onzeker
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Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.

3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Riooloverstorten

Macrofauna, Fytoplankton, Vis, Fysische chemie
- nutriënten, Fysische chemie - overig, Specifieke
verontreinigende stoffen

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Hoogwaterbeschermi
ng

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor
hoogwaterbescherming

Overige waterflora

Landbouw

Fysieke wijziging watersysteem
voor landbouwactiviteiten

Vis

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora

Toelichting:
De P-concentratie is erg laag, maar de belasting (aanvoer) is wel te hoog. Er komen daardoor niet te veel algen tot
ontwikkeling maar soms wel bloei van ongewenste soorten. Het water is door de beperkte algengroei helder. Omdat
het water vrij diep is, valt niet overal voldoende licht op de bodem. In de ondiepere delen valt wel voldoende licht op de
bodem. Hier komen dan ook veel waterplanten tot ontwikkeling die vervolgens intensief gemaaid worden. Er zijn wel
voldoende doelsoorten waterplanten aanwezig. De soortensamenstelling van de oeverplanten scoort slechter. Het
grote percentage verharde oevers is hier waarschijnlijk het belangrijkste knelpunt.
Bij de matige kwaliteit van de macrofauna speelt waarschijnlijk het periodiek slechte zuurstofgehalte door overstorten
een rol. Ook de visgemeenschap kan hierdoor negatief beïnvloed worden. Voor zowel de macrofauna als de vegetatie
is de grote hoeveelheid beschoeiing van de oevers een knelpunt.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Natuurvriendelijke oevers
Uitbreiding waterberging in deelsystemen

Omvang:
14 km
1 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:

Herprofilering

Voortgang:
Planvoorbereiding:
Uitgevoerd:
Gefaseerd:

km
5
4
21

Toelichting:

Variant 2015-2021

Maatregel:

Vispassages

Voortgang:
Planvoorbereiding:
Gefaseerd:
Ingetrokken:

stuks
3
3
1

Toelichting:

Variant 2015-2021

Omvang: 30 km
Motivering:

inrichting is afhankelijk van gebiedsproces in de streek

Omvang: 7 stuks
Motivering:

wordt pas in 2028 gerealiseerd

Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Oorspronkelijke naam:

aanleg helofytenfilter waterinlaat (meerkosten t.o.v.
defosfatering)

SGBP categorie:

aanleg zuiveringsmoeras bij lozingsen/of innamepunt

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) ha

**) in totaal 5 ha voor meerdere waterlichamen.
Aanleg van een helofytenfilter bij een inlaatpunt. Zo wordt inlaatwater deels
gezuiverd.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

aanpak overstorten met negatieve effecten na onderzoek

SGBP categorie:

aanpakken overstorten gemengde stelsels

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 10 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het is bekend dat overstorten soms lokaal tot negatieve effecten voor de ecologie
kunnen zorgen. Indien uit onderzoek blijkt dat een specifieke overstort problemen
geeft, wordt in samenwerking met de betreffende gemeente onderzocht wat een
oplossing zou kunnen zijn.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig, Specifieke verontreinigende
stoffen

Oorspronkelijke naam:

beperken waterinlaat

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 2 stuks voor meerdere waterlichamen.
Door kritisch te kijken waar, wanneer welk water en via welke route wordt ingelaten,
kan een groot effect hebben op de waterkwaliteit. Als er minder voedselrijk water
ingelaten hoeft te worden, is dat gunstig.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

bronmaatregelen beperken baggeraanwas

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 7 stuks voor meerdere waterlichamen.
Teveel bagger is in veel systemen een probleem, omdat het voor lage
zuurstofgehaltes zorgt, een slecht lichtklimaat door opwerveling en omdat
waterplanten er slecht in kiemen en wortelen. Deze maatregel moet afspoeling van
land voorkomen. Voorbeelden: natuurvriendelijk inrichting, of greppel voor de oever,
stevige vegetatie of kades.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

flexibel peilbeheer

SGBP categorie:

aanpassen streefpeil

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Initiatiefnemer:
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Toelichting:

**) in totaal 30 stuks voor meerdere waterlichamen.
Een star (en vaak omgekeerd) peilbeheer is nadelig voor de waterkwaliteit.
Grootschalig flexibel peilbeheer is vrijwel onmogelijk. Het gaat hier om kleinschalige
maatregelen, met maatwerk in te passen. Dit ten behoeve van uitbreiding areaal
met natuurlijk peilbeheer/optimale kansen voor vegetatieontwikkeling.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

kwaliteitsbaggeren

SGBP categorie:

verwijderen eutrofe bagger

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 194.458 m3 voor meerdere waterlichamen.
Een voedselrijke baggerlaag is negatief voor de waterkwaliteit. Het verwijderen van
deze laag zorgt voor betere groeicondities voor waterplanten en betere
zuurstofgehaltes in het water. Daarmee is het ook voordelig voor vis en kleine
waterdieren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

maalkomzuiveringsmoerassen (na evaluatie)

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 5 stuks voor meerdere waterlichamen.
Wetterskip Fryslân heeft inmiddels enkele zogenaamde maalkom
zuiveringsmoerassen aangelegd. Het idee is dat deze het water dat door een
gemaal weggepompt wordt, zuivert van nutriënten en slib. Als uit de evaluatie blijkt
dat deze goed werken, worden er meer aangelegd.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek mogelijkheden vismigratievoorzieningen
effectief gebruiken, beheer aanpassen.

SGBP categorie:

vispasseerbaar maken kunstwerken

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 2 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de migratiemogelijkheden voor
vis te verbeteren. Zo mogelijk worden deze uitgevoerd.

Kwaliteitselement:

Vis

Oorspronkelijke naam:

slibvang of bezinkingsmaatregelen bagger

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 4 stuks voor meerdere waterlichamen.
De aanwas van bagger is een probleem, onder andere voor waterplanten. De aanleg
van een verdieping (diepe put) kan er voor zorgen dat nieuwe bagger zich in de
verdieping verzamelt.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig
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Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

verbreden van watergangen t.b.v. ecologisch schonen

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of
stilstaand: NVO kleiner dan 3 m
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 54 km voor meerdere waterlichamen.
Watergangen worden verbreed, zodat er natuurvriendelijke onderhoud gepleegd kan
worden.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

vispasseerbaar maken kunstwerken

SGBP categorie:

vispasseerbaar maken kunstwerken

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân + Provincie
**) in totaal 26 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het passeerbaar maken van kunstwerken zal de laatste belangrijke knelpunten voor
vismigratie opheffen. Andere waterdieren en planten die zich door water
verspreiden, profiteren hier ook van.

Kwaliteitselement:

Vis

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:

Wetterskip Fryslân
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Toelichting:

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten
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5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, Biologie totaal, Doorzicht,
Ecologie toestand of potentieel, fluorantheen,
Fytoplankton-kwaliteit, irgarol, Macrofauna-kwaliteit,
Overige waterflora-kwaliteit, Prioritaire stoffen niet-ubiquitair, Prioritaire stoffen - nieuw vanaf 2013
- nr. 34 t/m 45, Prioritaire stoffen - ubiquitair,
Prioritaire stoffen totaal, Specifieke verontreinigende
stoffen, Vis-kwaliteit
Overige waterflora-kwaliteit

Technisch onhaalbaar
Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar

Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Technisch onhaalbaar
De geplande maatregelen worden uitgevoerd in gebiedsprocessen waarin meerdere opgaven spelen. Dit zijn
langjarige processen, waarin draagvlak en grondverwerving voor vertraging kunnen zorgen.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
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Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Noordwestelijke Wouden - regionale
zandkanalen

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord
Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Provincies:

Provincie Groningen, Provincie Fryslân
(Friesland)
Gemeente(n):
Dantumadiel, Smallingerland,
Tytsjerksteradiel, Westerkwartier
Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen): 0.29 km²
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Doeltype:

M3

Status:

Kunstmatig

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:
Waterlichaamcode:

Nee

NL02L16
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Karakterschets:
De wateren van het waterlichaam Noordwestelijke Wouden hebben voornamelijk een functie voor de wateraan- en
afvoer.Het water is stilstaand tot langzaamstromend en wisselend van herkomst (afhankelijk van de
weersomstandigheden). Een klein deel ligt in de provincie Groningen. De stroomrichting kan gedurende het jaar
omkeren. Het profiel is vaak een rechte waterbak (rechthoekig of trapeziumvorm) met abrupte overgangen van land
naar water.
Beschermde gebieden:
Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam.
Status: Kunstmatig

Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.

2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.
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Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet

Chemie

Chemie totaal

voldoet niet

voldoet niet

X

X
voldoet

voldoet niet

X

Ubiquitaire stoffen
voldoet niet

voldoet niet

Niet-Ubiquitaire stoffen

X
matig

Ecologie

ontoereikend

matig

ontoereikend

matig

matig

goed

voldoet niet

voldoet niet

X

Ecologie totaal

matig

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

ontoereikend

voldoet niet

Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

3

4

3

onzeker

3

4

3

onzeker

2

3

Macrofauna (EKR)

≥ 0,50

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,45

X

Vis (EKR)

≥ 0,60

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,55

X

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,15

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 2,80

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

2

vrijwel zeker

3

3

A
3

3

onzeker
vrijwel zeker

Algemeen fysische chemie

≤ 300

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

3

3

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

40 - 120

X

≥ 0,65

X

Doorzicht (zgm) (m)

2

2

2

4
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2

vrijwel zeker

NVT

X

≤ 25,0

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

2
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Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
arseen

X

benzo(a)antraceen

X

voldoet

2015

2020
voldoet niet

voldoet niet

A
voldoet niet

voldoet

esfenvaleraat

voldoet niet

kobalt

voldoet niet

methylpirimifos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
redelijk zeker
onzeker
onzeker

Motivering ecologische toestand:
Een belangrijk knelpunt is de hoge voedselrijkdom van het systeem. De fosforconcentratie is niet hoog, maar de
aanvoer (belasting) is dat wel. Er zijn daardoor iets te veel algen. Desondanks is het water in relatie tot de diepte
helder genoeg voor ontwikkeling van ondergedoken waterplanten. Deze komen dan ook tot ontwikkeling maar
worden deels ook weer intensief gemaaid. De soortensamenstelling is laag. Mogelijk komt dit door het
maaibeheer, maar ook door het slib op de bodem en door bodemwoelende vis. Alleen soorten die tegen deze
beïnvloedingen bestand zijn, komen tot ontwikkeling. De maaiboot woelt veel bodemslib op; het maaibeheer zelf
met de maaiboot is geen probleem, de combinatie van de maaiboot met het slib wel. Dit leidt tot zuurstofarme
condities, maar ook zonder de maaiboot kan het slib tot zuurstofarme condities leiden.
Dit alles levert geen ideale habitat voor macrofauna en vis. Voor deze groepen komt daar de invloed van een
periodiek laag zuurstofgehalte nog bij. Kritische (doel)soorten ontbreken daardoor voor een deel.

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet

2015
voldoet

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

fluorantheen

2009
voldoet

X
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2015
voldoet niet

onzeker

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

onzeker
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Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.

3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Riooloverstorten

Macrofauna, Fytoplankton, Fysische chemie nutriënten, Fysische chemie - overig, Specifieke
verontreinigende stoffen

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fysische chemie - nutriënten, Fytoplankton,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen, Specifieke
verontreinigende stoffen

Hoogwaterbeschermi
ng

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor
hoogwaterbescherming
Verdwijnen watersysteem voor
hoogwaterbescherming en door
klimaatverandering

Overige waterflora, Vis

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora

Anders

Andere antropogene belastingen

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Hoogwaterbeschermi
ng

Vis, Overige waterflora

Toelichting:
Een belangrijk knelpunt is de hoge voedselrijkdom van het systeem. De P-concentratie is niet hoog, maar de externe
aanvoer (belasting) is dat wel. Er zijn daardoor te veel algen in het systeem. Desondanks is het water in relatie tot de
diepte helder genoeg voor ontwikkeling van ondergedoken waterplanten. Deze komen dan ook tot ontwikkeling maar
worden deels ook weer gemaaid. De soortensamenstelling is te laag. Mogelijk komt dit door het maaibeheer, maar
ook door het slib op de bodem en door bodemwoeling van brasem. Alleen soorten die tegen deze beïnvloeding
bestand zijn, komen tot ontwikkeling. De maaiboot woelt veel bodemslib op. Het maaibeheer zelf is geen probleem,
de combinatie van de maaiboot met het slib wel. Dit leidt tot zuurstofarme condities. Ook zonder de maaiboot kan het
slib tot zuurstofarme condities leiden.
Dit alles levert een suboptimaal habitat voor macrofauna en vis. Voor deze groepen komt daar de invloed van een
periodiek laag zuurstofgehalte nog bij. Kritische (doel)soorten ontbreken daardoor voor een deel.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Afkoppelopgave gemeente Tytsjerksteradeel
Natuurvriendelijke oevers
Vispassages

Omvang:
0,15 ha
15 km
1 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:

Herprofilering

km
Voortgang:
Planvoorbereiding: 2
Gefaseerd: 5

Omvang: 7 km
Motivering:
Uitvoering is afhankelijk van het gebiedsproces in de streek

Toelichting:

Variant 2015-2021

Maatregel:

Vispasserbaar maken gemalen

Voortgang:
Planvoorbereiding:
Uitgevoerd:
Ingetrokken:

stuks
1
1
1

Omvang: 3 stuks

Motivering:

geen knelpunt

Toelichting:
Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Oorspronkelijke naam:

aanpak watervogels en trekvogels (ganzen)

SGBP categorie:

overige bronmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: 1 stuks

Er is lokaal een probleem met te hoge belasting door watervogels. Het gaat om een
plas in polder de Bombay langs de Doezumertocht. Als er naar een oplossing
gezocht wordt, zal dat in samenwerking met Staatsbosbeheer gedaan worden.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

aanpak overstorten met negatieve effecten na onderzoek

SGBP categorie:

aanpakken overstorten gemengde stelsels

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 10 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het is bekend dat overstorten soms lokaal tot negatieve effecten voor de ecologie
kunnen zorgen. Indien uit onderzoek blijkt dat een specifieke overstort problemen
geeft, wordt in samenwerking met de betreffende gemeente onderzocht wat een
oplossing zou kunnen zijn.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig, Specifieke verontreinigende
stoffen

Oorspronkelijke naam:

extensivering landbouw (alleen gekoppeld aan PAS,
veenweide, geen aanvullende opgave)

SGBP categorie:

wijzigen landbouwfunctie

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) ha

**) in totaal 1 ha voor meerdere waterlichamen.
Dit is in principe geen KRW-maatregel omdat hiermee 'schade' aan functies
ontstaat. Echter wanneer dit gebeurt vanuit andere doelstellingen (gekoppeld aan
PAS, veenweideproblematiek, natuurontwikkeling), dan kan dit wel de
waterkwaliteit positief beïnvloeden.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

flexibel peilbeheer

SGBP categorie:

aanpassen streefpeil

Initiatiefnemer:
Toelichting:

**) in totaal 30 stuks voor meerdere waterlichamen.
Een star (en vaak omgekeerd) peilbeheer is nadelig voor de waterkwaliteit.
Grootschalig flexibel peilbeheer is vrijwel onmogelijk. Het gaat hier om kleinschalige
maatregelen, met maatwerk in te passen. Dit ten behoeve van uitbreiding areaal
met natuurlijk peilbeheer/optimale kansen voor vegetatieontwikkeling.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

inrichting natuurvriendelijke oevers/aanleg vooroevers

SGBP categorie:

verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of
stilstaand: NVO groter dan 3m en kleiner dan 10 m

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) km

**) in totaal 2 km voor meerdere waterlichamen.
De aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk om de habitat voor veel
soorten te verbeteren.
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Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten
Omvang: **) m3

Oorspronkelijke naam:

kwaliteitsbaggeren

SGBP categorie:

verwijderen eutrofe bagger

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 194.458 m3 voor meerdere waterlichamen.
Een voedselrijke baggerlaag is negatief voor de waterkwaliteit. Het verwijderen van
deze laag zorgt voor betere groeicondities voor waterplanten en betere
zuurstofgehaltes in het water. Daarmee is het ook voordelig voor vis en kleine
waterdieren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

maalkomzuiveringsmoerassen (na evaluatie)

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 5 stuks voor meerdere waterlichamen.
Wetterskip Fryslân heeft inmiddels enkele zogenaamde maalkom
zuiveringsmoerassen aangelegd. Het idee is dat deze het water dat door een
gemaal weggepompt wordt, zuivert van nutriënten en slib. Als uit de evaluatie blijkt
dat deze goed werken, worden er meer aangelegd.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

slibvang of bezinkingsmaatregelen bagger

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 4 stuks voor meerdere waterlichamen.
De aanwas van bagger is een probleem, onder andere voor waterplanten. De aanleg
van een verdieping (diepe put) kan er voor zorgen dat nieuwe bagger zich in de
verdieping verzamelt.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

verbreden van watergangen t.b.v. ecologisch schonen

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of
stilstaand: NVO kleiner dan 3 m
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 54 km voor meerdere waterlichamen.
Watergangen worden verbreed, zodat er natuurvriendelijke onderhoud gepleegd kan
worden.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:

Wetterskip Fryslân
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Toelichting:

**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Initiatiefnemer:
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Toelichting:

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Omvang: **) stuks

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

benzo(a)pyreen, Biologie totaal, Ecologie toestand
of potentieel, fluorantheen, Fytoplankton-kwaliteit,
irgarol, Macrofauna-kwaliteit, Overige
waterflora-kwaliteit, Prioritaire stoffen niet-ubiquitair, Prioritaire stoffen - nieuw vanaf 2013
- nr. 34 t/m 45, Prioritaire stoffen - ubiquitair,
Prioritaire stoffen totaal, Specifieke verontreinigende
stoffen, Vis-kwaliteit
Macrofauna-kwaliteit, Overige waterflora-kwaliteit

Technisch onhaalbaar
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Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Technisch onhaalbaar
De geplande maatregelen worden uitgevoerd in gebiedsprocessen waarin meerdere opgaven spelen. Dit zijn
langjarige processen, waarin draagvlak en grondverwerving voor vertraging kunnen zorgen.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Tjonger bovenloop

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Doeltype:

R4a
Sterk Veranderd

Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Status:

Provincies:

Provincie Fryslân (Friesland)

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:

Gemeente(n):

Ooststellingwerf

Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen):

Waterlichaamcode:

NL02L2

21.93 km
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Karakterschets:
De Tjonger is een beek in het zuiden van Fryslân. Het oorspronkelijke brongebied van de Tjonger, een uitgestrekt
hoogveengebied waarvan nu alleen het Fochteloërveen nog resteert, is bijna volledig in cultuur gebracht. De Boven
Tjonger, Grootdiep en Kleindiep zijn nog te herkennen als bovenlopen van de Tjonger.
Beschermde gebieden:
Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam.
Status: Sterk Veranderd
[KRW art 4.3]
Het waterlichaam Tjonger bovenloop heeft de status 'Sterk veranderd' gekregen. De reden hiervoor is,
dat door menselijke ingrepen in de hydromorfologie, de hydromorfologie van het waterlichaam zodanig van
karakter is veranderd dat een goede ecologische toestand niet meer te realiseren is zonder significante
schade aan gebruiksfuncties.
De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam:
- Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking

Anders, zie toelichting

Overige duurzame
activiteiten

Waterhuishouding en
bescherming tegen
overstromingen

Activiteiten waarvoor water
wordt opgeslagen

Scheepvaart, havens,
recreatie

Milieu in brede zin

gebruiksfuncties

In onderstaande tabel worden hydromorfologische herstelmaatregelen genoemd die nodig zijn een meer natuurlijke
toestand te bereiken, maar die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten op
gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar

False

X

Motivering per gebruiksfunctie:
Gebruiksfunctie:

Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering

Motivering:

Het oorspronkelijke brongebied van de Tsjonger, een uitgestrekt hoogveengebied waarvan
nu alleen het Fochteloërveen nog resteert, is bijna volledig in cultuur gebracht. Een
belangrijk deel van het water uit het brongebied van de Tsjonger wordt nu via de
Opsterlandse compagnonsvaart afgevoerd naar de Friese boezem. Het resterende deel
gaat via een onderleider bij de compagnonsvaart naar de middenloop van de Tsjonger.
Alleen bij hoge aanvoer wordt ook een deel van het water uit de compagnonsvaart via de
middenloop van de Tsjonger afgevoerd. Herstel van het brongebied is dus niet mogelijk
vanwege significant negatieve effecten op de agrarische gebruiksfunctie.

Beschouwde alternatieven:
Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn
beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en):
- onevenredig hoge kosten
- technisch onhaalbaar
Motivering:
In het Basisdocument KRW Wetterskip Fryslân 2016-2021 zijn de mogelijkheden voor het ecologisch herstel
verkend.
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2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.

Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet

Chemie

Chemie totaal

voldoet niet

voldoet niet

Ubiquitaire stoffen
voldoet niet

Niet-Ubiquitaire stoffen
slecht

X

Ecologie totaal

matig

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

matig

voldoet niet
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X
voldoet

X
matig

Ecologie
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X

matig

X
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voldoet niet

voldoet niet

X
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Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

Macrofauna (EKR)

≥ 0,25

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,45

X

Vis (EKR)

≥ 0,20

X

NVT

NVT

NVT

≤ 0,11

3

2

2

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

X

vrijwel zeker

≤ 2,30

2

2

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

X

vrijwel zeker

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

3

5

Fytoplankton (EKR)

3

4

3

vrijwel zeker

3

3

3

vrijwel zeker

5

3

vrijwel zeker

NVT

NVT

3

Algemeen fysische chemie

≤ 40

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

2

X

Zuurgraad (zgm) (-)

4,5 - 8,0

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

50 - 100

X

NVT

NVT

Doorzicht (zgm) (m)

3

2

2

A
2

3

vrijwel zeker

2

vrijwel zeker

NVT

NVT

A
NVT

2009
voldoet

2015

onzeker

2

Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

benzo(a)antraceen

vrijwel zeker

X

≤ 18,0

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

NVT

NVT

2020
voldoet niet

X

imidacloprid

voldoet niet

kobalt

voldoet niet

pyridaben

voldoet niet

zilver

voldoet niet

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker

Motivering ecologische toestand:
De hydromorfologie is het grootste knelpunt: het afvoerregime en de dimensionering van de beek zijn niet op orde.
De macrofauna is dan ook indicatief voor zeer langzaam stromend water. Daarnaast is het ontbreken van
beschaduwing een belangrijk knelpunt dat resulteert in te hoge watertemperaturen. Bladpakketten en dood hout
ontbreken. In combinatie met de geringe stroomsnelheid komen te veel waterplanten tot ontwikkeling. Het huidige
maaibeheer is nodig om de afvoer te waarborgen, maar ecologisch heeft dit geen negatief effect. Het periodiek lage
zuurstofgehalte is een extra knelpunt, met name voor de kritische (doel)soorten onder de macrofauna. Het lage
zuurstofgehalte wordt waarschijnlijk niet door lozing van organische stoffen veroorzaakt, maar door zuurstofvraag
van het bodemslib.
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Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet

2015

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

voldoet niet

A

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

2009

2015

onzeker

Doelbereik 2027
2020

Niet-ubiquitaire stoffen
- Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)
Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.
Voor zink is een beheerdersoordeel ingevuld. Het toetsresultaat van zink is geprojecteerd op het TT punt,
Tjongerkanaal.
In 2018 is 6 maal gemeten in de Boventjonger, en voldoet aan de norm.
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3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fysische chemie - nutriënten

Hoogwaterbeschermi
ng

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor
hoogwaterbescherming
Hydrologische verandering
watersysteem voor
hoogwaterbescherming
Verdwijnen watersysteem voor
hoogwaterbescherming en door
klimaatverandering

Vis, Macrofauna, Overige waterflora

Fysieke wijziging watersysteem anders / overig

Macrofauna, Vis, Overige waterflora

Hoogwaterbeschermi
ng
Hoogwaterbeschermi
ng
Anders

Macrofauna, Vis, Overige waterflora

Vis, Macrofauna, Overige waterflora

Toelichting:
De hydromorfologie is het grootste knelpunt: het afvoerregime en de dimensionering van de beek zijn niet op orde. De
macrofauna is dan ook indicatief voor zeer langzaam stromend /stilstaand water. Daarnaast is het ontbreken van
beschaduwing een belangrijk knelpunt. Bladpakketten en dood hout ontbreken. In combinatie met de geringe
stroomsnelheid komen te veel waterplanten tot ontwikkeling. Het huidige maaibeheer is nodig om de afvoer te
waarborgen, maar ecologisch heeft dit geen negatief effect. Inundaties (horend bij een beek) treden niet op. Het
periodiek lage zuurstofgehalte is een extra knelpunt, met name voor de kritische (doel)soorten onder de macrofauna.
Het lage zuurstofgehalte wordt waarschijnlijk niet door lozing van organische stoffen veroorzaakt, maar door
zuurstofvraag van het bodemslib. De connectiviteit voor vis is sinds eind 2019 op orde.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Vispassages

Omvang:
4 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:

Herprofilering

km
Voortgang:
Planvoorbereiding: 9
Uitgevoerd: 3

Omvang: 12 km
Motivering:
afhankelijk van gebiedsproces in de streek

Toelichting:

Variant 2015-2021

Maatregel:

Vispassages

stuks
Voortgang:
Planvoorbereiding: 3
Uitgevoerd: 5
Toelichting:

Omvang: 8 stuks
Motivering:

Variant 2015-2021

Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021

Factsheet KRW - Stroomgebiedbeheerplan SGBP 2022-2027
Waterlichaam: Tjonger bovenloop
Versie: ontwerp, behorend bij ontwerp-waterplan

v5, 2021-01-11, 2:00

pagina 101 van 283

Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Oorspronkelijke naam:

GGOR toepassen

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 2 stuks voor meerdere waterlichamen.
Voor beken is de hydrologie (gedempte afvoerdynamiek en invloed van grondwater)
van groot belang. Het voedingsgebied speelt daar een grote rol in. Met de
GGOR-systematiek kan nagegaan worden of hier winst te behalen valt.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

Kleinschalige maatregelen nav visie beekherstel

SGBP categorie:

verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO
groter dan 3 m en kleiner dan 10 m
niet in prioritair pakket
**) in totaal 4 km voor meerdere waterlichamen.
Voor karakteristieke beeksoorten is variatie van habitat belangrijk. Deze variatie
ontstaat onder andere door stroming. In een visie op beekherstel gaan we na wat er
mogelijk is met kleinschalige maatregelen als inbreng dood hout, grind en
kleinschalige ingrepen in de inrichting.

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar stopzetten kleine winningen en
grondwaterwinningen langs beek

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Permanente aanvoer van grondwater is belangrijk voor beeksystemen. In een
onderzoek wordt gekeken wat er mogelijk is met betrekking tot het stopzetten van
kleine winningen in het voedingsgebied van de beken.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

opstellen visie beeksysteem (invulling met kleinschalige
maatregelen)

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

ism Wetterskip
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Voor karakteristieke beeksoorten is variatie van habitat belangrijk. Deze variatie
ontstaat onder andere door stroming. In een visie op beekherstel gaan we na wat er
mogelijk is met kleinschalige maatregelen als inbreng dood hout, grind en
kleinschalige ingrepen in de inrichting.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

stroombaanmaaien en extensief onderhoud
oevervegetatie

SGBP categorie:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân

Initiatiefnemer:
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Toelichting:

**) in totaal 37 km voor meerdere waterlichamen.
Met natuurvriendelijk maaibeheer (inclusief afvoer van maaisel) kan gestuurd worden
op de ontwikkeling van de ecologie.
Uiteraard heeft het een directe invloed op de water- en oeverplanten, maar daarmee
ook op vis en andere waterdieren die afhankelijk zijn van de vegetatie.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

water aanvoer naar de beek voor voldoende stroming

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor meerdere waterlichamen.
De hydrologie van de beeksystemen is verstoord. Vaak is er geen tot zeer weinig
stroming. Aanvoer van water kan dan een alternatief zijn voor voldoende stroming.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.
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SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren onderzoek
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Omvang: **) stuks

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
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Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, Biologie totaal, cypermethrin,
Ecologie toestand of potentieel,
Macrofauna-kwaliteit, Overige waterflora-kwaliteit,
Prioritaire stoffen - nieuw vanaf 2013 - nr. 34 t/m 45,
Prioritaire stoffen - ubiquitair, Prioritaire stoffen
totaal, Specifieke verontreinigende stoffen,
Temperatuur, Vis-kwaliteit

Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Tjonger middenloop

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Doeltype:

R5
Sterk Veranderd

Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Status:

Provincies:

Provincie Fryslân (Friesland)

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:

Gemeente(n):

Heerenveen, Ooststellingwerf

Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen):

Waterlichaamcode:

NL02L3

14.08 km
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Karakterschets:
De Tjonger of Kuunder is een riviertje dat van zuidoost naar zuidwest Fryslân loopt. Vroeger mondde de Tjonger,
evenals de Linde, uit in de Zuiderzee bij het plaatsje Kuinre. Door de aanleg van de Afsluitdijk en de Noordoostpolder
is de monding geblokkeerd. Water uit de Tjonger wordt sindsdien afgevoerd via de Friese boezem.
In de 19e eeuw is voor scheepvaart en ontwatering de middenloop van de Tjonger volledig gekanaliseerd.
Tegenwoordig wordt dan ook vaak gesproken van het Tjongerkanaal. Behoudens enkele fraaie meanders die aan
weerszijden van het kanaal geïsoleerd in natuurterreinen liggen, is er van het oorspronkelijk kronkelige tracé weinig
overgebleven. De benedenloop is volledig geïntegreerd in de Friese boezem en ingedeeld bij het waterlichaam 'Grote
ondiepe kanalen'.
In de middenloop van de Tjonger liggen drie sluizen: Sluis I, II en III. Sluis I vormt de scheiding met de Friese
boezem. Sluis III, nabij Oosterwolde, vormt de scheiding tussen de Tjonger en de Opsterlandse Compagnonsvaart.
Onder de Compagnonsvaart ligt een onderleider die de Tjonger verbindt met de bovenlopen (zie WL 2). Een
belangrijk deel van het water uit het brongebied van de Tjonger wordt nu via de Opsterlandse Compagnonsvaart
afgevoerd naar de Friese boezem.
In december 2019 is een nevengeul aangesloten op de Tjonger bovenloop. Hierdoor is een vrije verbinding tussen de
Tjonger bovenloop en de Tjonger middenloop ontstaan.
Beschermde gebieden:
Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam.
Status: Sterk Veranderd
[KRW art 4.3]
Het waterlichaam Tjonger middenloop heeft de status 'Sterk veranderd' gekregen. De reden hiervoor is,
dat door menselijke ingrepen in de hydromorfologie, de hydromorfologie van het waterlichaam zodanig van
karakter is veranderd dat een goede ecologische toestand niet meer te realiseren is zonder significante
schade aan gebruiksfuncties.
De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam:
- Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking

Aankoppelen van beektrajecten/aanleg nevengeul in
agrarisch gebied
Anders, zie toelichting
Hermeandering beken in agrarisch gebied
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X

Overige duurzame
activiteiten

Waterhuishouding en
bescherming tegen
overstromingen

Activiteiten waarvoor water
wordt opgeslagen

Scheepvaart, havens,
recreatie

Milieu in brede zin

gebruiksfuncties

In onderstaande tabel worden hydromorfologische herstelmaatregelen genoemd die nodig zijn een meer natuurlijke
toestand te bereiken, maar die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten op
gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar

False
False

X
X

False
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Motivering per gebruiksfunctie:
Gebruiksfunctie:

Scheepvaart, met inbegrip van havenfaciliteiten, of recreatie

Motivering:

De Tjonger maakt deel uit van de Turfroute, een route voor recreatievaart. Op de kaden
zijn over aanzienlijke trajecten fietspaden aangelegd ten behoeve van de recreatie.
Ingrepen die gevolgen hebben voor de recreatieve functie hebben zijn economisch
schadelijk.
Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering

Gebruiksfunctie:
Motivering:

Vanwege de agrarische gebruiksfunctie zijn hermeandering en de realisatie van
nevengeulen niet mogelijk.

Beschouwde alternatieven:
Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn
beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en):
- technisch onhaalbaar
Motivering:
Ten behoeve van de functie landbouw en scheepvaart is de Tjonger gekanaliseerd en gestuwd. Het gaat om
afvoeren van wateroverschotten en aanvoer/vasthouden ten tijde van droogte en vaardiepte. Hier kan niet op andere
wijze in worden voorzien. Er zijn geen alternatieven.

2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.
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Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet

Chemie

Chemie totaal

voldoet niet

voldoet niet

X

X
voldoet niet

voldoet niet

X

Ubiquitaire stoffen
voldoet niet

voldoet

Niet-Ubiquitaire stoffen

X
matig

Ecologie

slecht

matig

X

Ecologie totaal

matig

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

goed

voldoet niet

X
slecht

matig

matig

goed

voldoet

voldoet niet

X

Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

3

3

2

vrijwel zeker

3

3

3

onzeker

5

2

vrijwel zeker

NVT

NVT

Macrofauna (EKR)

≥ 0,30

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,55

X

Vis (EKR)

≥ 0,10

X

NVT

NVT

NVT

≤ 0,11

2

3

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 2,30

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

vrijwel zeker

NVT

NVT

Fytoplankton (EKR)

3

Algemeen fysische chemie

≤ 150

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

2

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

70 - 120

X

NVT

NVT

Doorzicht (zgm) (m)
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vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

NVT

X

≤ 25,0

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

3

A

2

2

2

3

A
NVT

NVT
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2009
benzo(a)antraceen

Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2015

2020
voldoet niet

voldoet

X

imidacloprid

voldoet niet

kobalt

voldoet niet

pyridaben

voldoet niet

zilver

voldoet niet

zink

voldoet

voldoet niet

voldoet

X

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker

Motivering ecologische toestand:
De hydromorfologie is het grootste knelpunt. Er is feitelijk geen sprake van een stromende beek. Dit is de
belangrijkste reden voor het ontbreken van stromingsminnende doelsoorten bij met name macrofauna en vis. De
macrofauna is dan ook indicatief voor zeer langzaam stromend water. Vis en macrofauna voldoen wel aan de
doelen, vanwege de lage doelen, passend bij de potenties in dit systeem. De stroming is ook te laag voor
waterplanten, waardoor de bedekking met vegetatie te hoog is. Ook het ontbreken van beschaduwing (te weinig
bomen langs de oever) draagt bij aan een te hoge bedekking met waterplanten.

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet

2015

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

voldoet niet

A

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

2009

2015

onzeker

Doelbereik 2027
2020

Niet-ubiquitaire stoffen
- Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)
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Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.
Zink is een klasse achteruitgegaan en komt uit op slecht. Er is in het Tjongerkanaal een opvallende trend te zien dat
de meetwaarden van zink in de winter een verhoging laten zien. Onderzoek zal nodig zijn om de bron te herleiden.
Waarschijnlijk heeft het met oppervlakkige afstroming te maken van o.a. regenwaterriolen, rwzi of uitspoeling van
mest.
Het oordeel ammonium is aangepast omdat er een kleine rekenfout in de aquokit is ontdekt. Dit betekent alleen voor
dit waterlichaam dat het oordeel gewijzigd is.

3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke
verontreinigende stoffen, Niet-ubiquitaire prioritaire
stoffen

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke
verontreinigende stoffen, Niet-ubiquitaire prioritaire
stoffen

Hoogwaterbeschermi
ng

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor
hoogwaterbescherming
Hydrologische verandering
watersysteem voor
hoogwaterbescherming
Verdwijnen watersysteem voor
hoogwaterbescherming en door
klimaatverandering

Macrofauna, Vis

Recreatie

Fysieke wijziging watersysteem
voor recreatie

Macrofauna, Overige waterflora, Vis

Anders

Fysieke wijziging watersysteem anders / overig

Macrofauna, Vis

Anders

Andere antropogene belastingen

Fysische chemie - nutriënten

Hoogwaterbeschermi
ng
Hoogwaterbeschermi
ng
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Toelichting:
De hydromorfologie is het grootste knelpunt. Er is feitelijk geen sprake van een stromende beek. Dit is de
belangrijkste reden voor het ontbreken van doelsoorten en de lage score bij met name macrofauna en vis. De
macrofauna is dan ook indicatief voor zeer langzaam stromend / stilstaand water. Daar komt bij dat er indicaties zijn
voor een te hoge saprobiegraad (mogelijk veroorzaakt door slib en/of algengroei) en een matige toxische druk. De
periodiek slechte zuurstofhuishouding wordt waarschijnlijk veroorzaakt door slib op de bodem in combinatie met de
lage stroomsnelheid. Er zijn geen lozingen van organische stoffen bekend.

4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Natuurvriendelijke oevers
Vispassages

Omvang:
2,5 km
1 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:
Voortgang:

Herprofilering
km
Uitgevoerd: 15

Omvang: 15 km
Motivering:

Toelichting:

Variant 2015-2021

Maatregel:

Vispassages

Voortgang:
Toelichting:

stuks
Uitgevoerd: 2

Omvang: 2 stuks
Motivering:

Variant 2015-2021

Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Omvang: 1 stuks

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissie GBM landbouw

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

verminderen emissie gewasbeschermingsmiddelen
landbouw
Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân
In dit waterlichaam heerst een hoge toxische druk. Dit wordt grotendeels
veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen. Hier is in het gehele beheergebied
aandacht voor, maar vanwege de hoge druk, verdient dit waterlichaam extra
aandacht.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

GGOR toepassen

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 2 stuks voor meerdere waterlichamen.
Voor beken is de hydrologie (gedempte afvoerdynamiek en invloed van grondwater)
van groot belang. Het voedingsgebied speelt daar een grote rol in. Met de
GGOR-systematiek kan nagegaan worden of hier winst te behalen valt.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

Kleinschalige maatregelen nav visie beekherstel

SGBP categorie:

verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO
groter dan 3 m en kleiner dan 10 m
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 3 km voor meerdere waterlichamen.
Voor karakteristieke beeksoorten is variatie van habitat belangrijk. Deze variatie
ontstaat onder andere door stroming. In een visie op beekherstel gaan we na wat er
mogelijk is met kleinschalige maatregelen als inbreng dood hout, grind en
kleinschalige ingrepen in de inrichting. Deze maatregel biedt ruimte voor de uitvoer
van deze kleinschalige verbeteringen.

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

Kleinschalige maatregelen nav visie beekherstel

SGBP categorie:

verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO
groter dan 3 m en kleiner dan 10 m
niet in prioritair pakket
**) in totaal 4 km voor meerdere waterlichamen.
Voor karakteristieke beeksoorten is variatie van habitat belangrijk. Deze variatie
ontstaat onder andere door stroming. In een visie op beekherstel gaan we na wat er
mogelijk is met kleinschalige maatregelen als inbreng dood hout, grind en
kleinschalige ingrepen in de inrichting.

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

opstellen visie beeksysteem (invulling met kleinschalige
maatregelen)

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:

ism Wetterskip
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Toelichting:

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Voor karakteristieke beeksoorten is variatie van habitat belangrijk. Deze variatie
ontstaat onder andere door stroming. In een visie op beekherstel gaan we na wat er
mogelijk is met kleinschalige maatregelen als inbreng dood hout, grind en
kleinschalige ingrepen in de inrichting.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

stroombaanmaaien en extensief onderhoud
oevervegetatie

SGBP categorie:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 37 km voor meerdere waterlichamen.
Met natuurvriendelijk maaibeheer (inclusief afvoer van maaisel) kan gestuurd worden
op de ontwikkeling van de ecologie.
Uiteraard heeft het een directe invloed op de water- en oeverplanten, maar daarmee
ook op vis en andere waterdieren die afhankelijk zijn van de vegetatie.

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissie scheepvaart

SGBP categorie:

verminderen emissie scheepvaart

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen nog veel ongezuiverde lozingen voor en we treffen resten van antifouling
aan in de monitoring. Deze maatregel richt zich op het verminderen van deze
bronnen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

water aanvoer naar de beek voor voldoende stroming

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor meerdere waterlichamen.
De hydrologie van de beeksystemen is verstoord. Vaak is er geen tot zeer weinig
stroming. Aanvoer van water kan dan een alternatief zijn voor voldoende stroming.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis
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Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
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Toelichting:

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, Biologie totaal, cypermethrin,
Ecologie toestand of potentieel, fosfor totaal,
Overige waterflora-kwaliteit, Prioritaire stoffen nieuw vanaf 2013 - nr. 34 t/m 45, Prioritaire stoffen ubiquitair, Prioritaire stoffen totaal, Specifieke
verontreinigende stoffen

Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.
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Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Koningsdiep

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Doeltype:

R5
Sterk Veranderd

Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Status:

Provincies:

Provincie Fryslân (Friesland)

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:

Gemeente(n):

Opsterland

Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen):

Waterlichaamcode:

NL02L4

21.86 km
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Karakterschets:
Het Koningsdiep of Alddjip is een boven/middenloop van het oorspronkelijke riviertje De Boarn, dat stroomde van
Bakkeveen tot Irnsum. Historisch mondde De Boarn uit in de Middelzee. Iets ten westen van Oldeboorn, waar het
Alddjip het Nije Djip samenkomen, gaat het verder als De Boarn. Hoewel sommige korte trajecten van de
oorspronkelijke De Boarn nog herkenbaar zijn, is verreweg het grootste deel gekanaliseerd en geïntegreerd in de
Friese boezem.
Het deel van het Alddjip ten oosten van Beetsterzwaag is nog duidelijk herkenbaar als een langzaam stromend
riviertje of laaglandbeek op zand. De oorsprong van het Alddjip ligt ten oosten van de Bakkefeanster Feart. Het
brongebied is volledig in cultuur gebracht als landbouwgebied, waardoor de oorspronkelijke bovenloopjes verdwenen
zijn.
Het deel tussen Beetsterzwaag en Bakkeveen is volledig gestuwd. Halverwege is een kanaal (het
Verbindingskanaal) richting Drachten gegraven om bij hoge afvoeren wateroverlast stroomafwaarts te voorkomen. Dit
kanaal behoort grotendeels (vanaf de stuw ten noorden van Heidehuizen) tot de Friese boezem. Op deze wijze valt
het waterpeil in het Alddjip goed te reguleren en treden overstromingen nauwelijks meer op. De Bakkefeanster Feart
is tijdens de vervening gegraven en een deel van het water uit het brongebied wordt nu via deze vaart afgevoerd naar
de boezem.
De afgelopen jaren is er gewerkt aan herstel in het beekdal.
Beschermde gebieden:
Vogelrichtlijngebied
-

Van Oordt's Mersken (NL_VOG_15)

Habitatrichtlijn gebied
-

Van Oordt's Mersken (NL_HAB_15)

Status: Sterk Veranderd
[KRW art 4.3]
Het waterlichaam Koningsdiep heeft de status 'Sterk veranderd' gekregen. De reden hiervoor is,
dat door menselijke ingrepen in de hydromorfologie, de hydromorfologie van het waterlichaam zodanig van
karakter is veranderd dat een goede ecologische toestand niet meer te realiseren is zonder significante
schade aan gebruiksfuncties.
De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam:
- Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking
In onderstaande tabel worden hydromorfologische herstelmaatregelen genoemd die nodig zijn een meer natuurlijke
toestand te bereiken, maar die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten op
gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
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Aankoppelen van beektrajecten/aanleg nevengeul in
agrarisch gebied
Beperken piekafvoeren in bovenlopen agrarisch gebied
Dempen watergangen in agrarisch gebied
Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch gebied
Hermeandering beken in agrarisch gebied
Peilwijziging poldergebieden in agrarisch gebied
Verwijderen van stuwen in landbouwgebied

Overige duurzame
activiteiten

Waterhuishouding en
bescherming tegen
overstromingen

Activiteiten waarvoor water
wordt opgeslagen

Scheepvaart, havens,
recreatie

Milieu in brede zin

gebruiksfuncties

Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar

False

X

False

X

False

X

False

X

False

X

False

X

False

X

Motivering per gebruiksfunctie:
Gebruiksfunctie:

Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering

Motivering:

Het waterlichaam Koningsdiep is gelegen in een agrarisch gebied. Dat betekent dat de
waterhuishouding mede wordt afgestemd op deze gebruiksfunctie. Zonder geweld aan te
doen aan de agrarische functie kan een aantal maatregelen niet worden uitgevoerd, die
mogelijk wel een bijdrage zouden kunnen leveren aan de biologische toestand.
Dit wordt verder onderbouwd in het Basisdocument KRW Wetterskip Fryslân, voor de
planperiode 2016-2021

Beschouwde alternatieven:
Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn
beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en):
- onevenredig hoge kosten
- technisch onhaalbaar
Motivering:
In de jaren 1990-2000 zijn plannen ontworpen voor de herinrichting van het beekdal van het Koningsdiep. Hierbij
zijn uiteenlopende mogelijkheden verkend om recht te doen aan de ecologische doelen van het waterlichaam en
de gebruiksfuncties in het gebied. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een afgewogen pakket maatregelen (zie onder
maatregelen). De planvoorbereiding heeft plaats gevonden in het kader van ROM-project Zuidoost Friesland;
naderhand zijn landinrichtingsplannen opgesteld voor de beekdalen Linde, Tjonger en Koningsdiep.
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2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.

Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet

Chemie

Chemie totaal

voldoet niet

voldoet niet

Ubiquitaire stoffen
voldoet niet

Niet-Ubiquitaire stoffen

voldoet niet

X
voldoet

X
matig

Ecologie

voldoet niet

X

X

slecht

ontoereikend

slecht

ontoereikend

matig

matig

voldoet

voldoet niet

X

Ecologie totaal

matig

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

ontoereikend

voldoet niet
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Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

Macrofauna (EKR)

≥ 0,30

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,60

X

Vis (EKR)

≥ 0,20

X

NVT

NVT

NVT

≤ 0,11

4

3

3

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

X

onzeker

≤ 2,30

2

2

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

X

vrijwel zeker

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

3

redelijk zeker

NVT

NVT

NVT

Fytoplankton (EKR)

3

4

2

vrijwel zeker

3

3

2

vrijwel zeker

5

4

onzeker

NVT

NVT

3

Algemeen fysische chemie

≤ 150

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

2

X

≤ 25,0

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

70 - 120

X

NVT

NVT

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

Doorzicht (zgm) (m)

2

2

3

2009

2015

2020
voldoet niet

voldoet

X

imidacloprid

voldoet niet

kobalt

voldoet niet

pyridaben

voldoet niet

zilver

voldoet niet

zink
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X
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NVT

Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

benzo(a)antraceen

NVT

voldoet niet

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
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Motivering ecologische toestand:
De hydromorfologie is het grootste knelpunt. Er is feitelijk geen sprake van een stromende beek. Dit is de
belangrijkste reden voor het ontbreken van doelsoorten en de lage score bij met name vis en in mindere mate
macrofauna. Macrofauna voldoet al aan het GEP, maar dat komt voornamelijk doordat het doel laag gesteld is
(passend bij de situatie). De macrofauna is indicatief voor zeer langzaam stromend water. Het zuurstofgehalte is
periodiek te laag. Er zijn geen lozingen bekend; de oorzaak is waarschijnlijk de zuurstofvraag van het bodemslib
en/of zuurstofvraag van algen tijdens de nacht. Verder is er een matige toxische druk. Dit is een extra reden voor
het ontbreken van doelsoorten onder de macrofauna en mogelijk ook vis.

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet

2015

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

voldoet niet

A

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

2009

2015

onzeker

Doelbereik 2027
2020

Niet-ubiquitaire stoffen
- Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)
Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.

Factsheet KRW - Stroomgebiedbeheerplan SGBP 2022-2027
Waterlichaam: Koningsdiep
Versie: ontwerp, behorend bij ontwerp-waterplan

v5, 2021-01-11, 2:00

pagina 123 van 283

3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke
verontreinigende stoffen, Niet-ubiquitaire prioritaire
stoffen

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fysische chemie - nutriënten, Niet-ubiquitaire
prioritaire stoffen, Specifieke verontreinigende
stoffen

Hoogwaterbeschermi
ng

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor
hoogwaterbescherming
Hydrologische verandering
watersysteem voor
hoogwaterbescherming
Verdwijnen watersysteem voor
hoogwaterbescherming en door
klimaatverandering

Macrofauna, Vis

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Macrofauna, Vis

Anders

Andere antropogene belastingen

Fysische chemie - nutriënten

Hoogwaterbeschermi
ng
Hoogwaterbeschermi
ng

Macrofauna, Vis

Vis, Macrofauna

Toelichting:
De hydromorfologie is het grootste knelpunt. Er is feitelijk geen sprake van een stromende beek. Dit is de
belangrijkste reden voor het ontbreken van doelsoorten en de lage score bij met name macrofauna en vis. De
macrofauna is dan ook indicatief voor zeer langzaam stromend / stilstaand water. Daar komt bij dat het
zuurstofgehalte periodiek te laag is. Er zijn geen lozingen bekend; de oorzaak is waarschijnlijk de zuurstofvraag van
het bodemslib en/of zuurstofvraag van algen tijdens de nacht. Verder is er een matige toxische druk. Dit is een extra
reden voor het ontbreken van voldoende doelsoorten onder de macrofauna en mogelijk ook vis.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Hermeandering
Inundatiezones
Vispassages
Wijziging water aan- en afvoer

Omvang:
6,5 km
1 stuks
3 stuks
0,4 km

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:
Voortgang:

Herprofilering
km
Uitgevoerd: 4
Gefaseerd: 2

Omvang: 6 km
Motivering:
Afhankelijk van gebiedsontwikkeling en vrijwillige medewerking

Toelichting:

Variant 2015-2021

Maatregel:

Vispassages

stuks
Voortgang:
Planvoorbereiding: 2
Toelichting:

Omvang: 2 stuks
Motivering:

Variant 2015 - 2021

Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Oorspronkelijke naam:

aanleg nevengeul, aantakken oude meanders

SGBP categorie:

aanleg nevengeul

Initiatiefnemer:
Toelichting:

**) in totaal 19 km voor meerdere waterlichamen.
Geen rivier nevengeul in beheergebied Wetterskip, maar wel ''nevengeultjes''
Wordt mogelijk kleinschalig uitgevoerd, om in een deel stroming te realiseren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

GGOR toepassen

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

**) in totaal 2 stuks voor meerdere waterlichamen.
Voor beken is de hydrologie (gedempte afvoerdynamiek en invloed van grondwater)
van groot belang. Het voedingsgebied speelt daar een grote rol in. Met de
GGOR-systematiek kan nagegaan worden of hier winst te behalen valt.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

Kleinschalige maatregelen nav visie beekherstel

SGBP categorie:

verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO
groter dan 3 m en kleiner dan 10 m
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 3 km voor meerdere waterlichamen.
Voor karakteristieke beeksoorten is variatie van habitat belangrijk. Deze variatie
ontstaat onder andere door stroming. In een visie op beekherstel gaan we na wat er
mogelijk is met kleinschalige maatregelen als inbreng dood hout, grind en
kleinschalige ingrepen in de inrichting. Deze maatregel biedt ruimte voor de uitvoer
van deze kleinschalige verbeteringen.

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

Kleinschalige maatregelen nav visie beekherstel

SGBP categorie:

verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO
groter dan 3 m en kleiner dan 10 m
niet in prioritair pakket
**) in totaal 4 km voor meerdere waterlichamen.
Voor karakteristieke beeksoorten is variatie van habitat belangrijk. Deze variatie
ontstaat onder andere door stroming. In een visie op beekherstel gaan we na wat er
mogelijk is met kleinschalige maatregelen als inbreng dood hout, grind en
kleinschalige ingrepen in de inrichting.

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar stopzetten kleine winningen en
grondwaterwinningen langs beek

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Omvang: **) stuks

Initiatiefnemer:
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Toelichting:

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Permanente aanvoer van grondwater is belangrijk voor beeksystemen. In een
onderzoek wordt gekeken wat er mogelijk is met betrekking tot het stopzetten van
kleine winningen in het voedingsgebied van de beken.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

opstellen visie beeksysteem (invulling met kleinschalige
maatregelen)

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

ism Wetterskip
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Voor karakteristieke beeksoorten is variatie van habitat belangrijk. Deze variatie
ontstaat onder andere door stroming. In een visie op beekherstel gaan we na wat er
mogelijk is met kleinschalige maatregelen als inbreng dood hout, grind en
kleinschalige ingrepen in de inrichting.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

stroombaanmaaien en extensief onderhoud
oevervegetatie

SGBP categorie:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 37 km voor meerdere waterlichamen.
Met natuurvriendelijk maaibeheer (inclusief afvoer van maaisel) kan gestuurd worden
op de ontwikkeling van de ecologie.
Uiteraard heeft het een directe invloed op de water- en oeverplanten, maar daarmee
ook op vis en andere waterdieren die afhankelijk zijn van de vegetatie.

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Kwaliteitselement:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) km

Macrofauna, Overige waterflora, Vis
Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

vispasseerbaar maken kunstwerken

SGBP categorie:

vispasseerbaar maken kunstwerken

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân + Provincie
**) in totaal 26 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het passeerbaar maken van kunstwerken zal de laatste belangrijke knelpunten voor
vismigratie opheffen. Andere waterdieren en planten die zich door water
verspreiden, profiteren hier ook van.

Kwaliteitselement:

Vis

Oorspronkelijke naam:

water aanvoer naar de beek voor voldoende stroming

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor meerdere waterlichamen.
De hydrologie van de beeksystemen is verstoord. Vaak is er geen tot zeer weinig
stroming. Aanvoer van water kan dan een alternatief zijn voor voldoende stroming.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Factsheet KRW - Stroomgebiedbeheerplan SGBP 2022-2027
Waterlichaam: Koningsdiep
Versie: ontwerp, behorend bij ontwerp-waterplan

Omvang: **) km

v5, 2021-01-11, 2:00

pagina 127 van 283

Kwaliteitselement:

Overige waterflora
Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Initiatiefnemer:
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Toelichting:

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Omvang: **) stuks

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, Biologie totaal, cypermethrin,
Ecologie toestand of potentieel, fosfor totaal,
Prioritaire stoffen - nieuw vanaf 2013 - nr. 34 t/m 45,
Prioritaire stoffen - ubiquitair, Prioritaire stoffen
totaal, Specifieke verontreinigende stoffen,
Vis-kwaliteit, zuurstof
Vis-kwaliteit

Technisch onhaalbaar
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Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Technisch onhaalbaar
De aanpak van beekdalen vindt plaats in samenhang met realisatie van opgaven van de provincie en
terreinbeheerders. De voorbereiding van deze projecten is langjarig.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Fries kleigebied - zoete polderkanalen

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Doeltype:

M3
Kunstmatig

Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Status:

Provincies:

Provincie Fryslân (Friesland)

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:

Gemeente(n):

Dantumadiel, Leeuwarden,
Tytsjerksteradiel, Waadhoeke,
Noardeast-Fryslân, Súdwest-Fryslân
Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen): 1.40 km²
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Karakterschets:
De wateren die onderdeel uitmaken van het waterlichaam 'Fries kleigebied - zoete polderkanalen' hebben
hoofdzakelijk een functie voor de wateraan- en afvoer. Het water is stilstaand tot langzaamstromend en wiselend van
samenstelling (afhankelijk van de weersomstandigheden).
Beschermde gebieden:
Zwemwater
-

Eeltsjemar, Rinsumageast (NLBW02_9033)

Vogelrichtlijngebied
-

Groote Wielen (NL_VOG_9)

Habitatrichtlijn gebied
-

Groote Wielen (NL_HAB_9)

Status: Kunstmatig

Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.

2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.
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Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet niet

Chemie

Chemie totaal

voldoet niet

voldoet niet

X

X
voldoet

voldoet niet

X

Ubiquitaire stoffen
voldoet niet

voldoet niet

Niet-Ubiquitaire stoffen

X
ontoereikend

Ecologie

ontoereikend

matig

ontoereikend

matig

matig

goed

voldoet niet

voldoet niet

X

Ecologie totaal

ontoereikend

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

ontoereikend

voldoet niet

Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

3

3

3

vrijwel zeker

3

4

3

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

3

vrijwel zeker

Macrofauna (EKR)

≥ 0,60

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,60

X

Vis (EKR)

≥ 0,60

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,60

X

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,15

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 2,80

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

2

vrijwel zeker

3

4

Algemeen fysische chemie

≤ 300

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

3

2

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

40 - 120

X

≥ 0,65

X

Doorzicht (zgm) (m)
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2

vrijwel zeker

NVT

X

≤ 25,0

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

2

3

2

2

2

4

NVT
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2009
ammonium

X

arseen

X

benzo(a)antraceen

X

voldoet niet

voldoet

2015

2020
voldoet niet

voldoet niet

voldoet niet

voldoet niet

A
voldoet niet

voldoet

voldoet niet

esfenvaleraat
kobalt

Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

voldoet niet

voldoet

X

methylpirimifos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker

Motivering ecologische toestand:
Het water is te voedselrijk, maar er groeien niet zoveel algen dat dit beperkend werkt voor de groei van
waterplanten. Het gevolg van de hoge voedselrijkdom is wel dat er veel slib gevormd wordt. Dit heeft een
zuurstofvraag en het levert een slecht habitat voor waterplanten. Desondanks komen lokaal waterplanten wel tot
ontwikkeling. Deze worden echter intensief gemaaid. Het gevolg is dat er weinig geschikt habitat is voor
macrofauna. Tot slot is de inrichting van de oevers in combinatie met het peilbeheer een knelpunt. Het grootste
deel van de oevers heeft een steil talud. In combinatie met een vast peil levert dit ongunstige omstandigheden voor
de ontwikkeling van oeverplanten en emergente waterplanten.

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet niet

2015
voldoet

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

fluorantheen

2009
voldoet

X

2015
voldoet niet

onzeker

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

onzeker

Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.
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3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen, Specifieke
verontreinigende stoffen

Hoogwaterbeschermi
ng

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor
hoogwaterbescherming

Overige waterflora, Macrofauna

Landbouw

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor landbouwactiviteiten

Overige waterflora, Macrofauna

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora, Macrofauna

Anders

Andere antropogene belastingen

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Toelichting:
Het water is te voedselrijk. De externe nutriëntenbelasting is hoog, maar er groeien niet zoveel algen dat dit
beperkend werkt voor de groei van waterplanten (het lichtklimaat is op orde). Het gevolg van de hoge voedselrijkdom is
wel dat er veel slib gevormd wordt. Dit heeft weer een zuurstofvraag tot gevolg en levert een slechte habitat voor
bepaalde waterplanten vanwege veel sulfaat. Desondanks komen lokaal waterplanten wel tot ontwikkeling. Deze
worden echter intensief gemaaid. Het gevolg is dat er weinig geschikt habitat voor macrofauna en vis is. Kritische
(doel)soorten van deze groepen ontbreken daardoor. Tot slot is de inrichting van de oevers in combinatie met het
peilbeheer een knelpunt. Het grootste deel van de oevers heeft een steil talud. In combinatie met een vast peil levert
dit slechte omstandigheden voor de ontwikkeling van oeverplanten en emergente waterplanten. Ook 's winters, als
waterplanten zijn afgestorven, is er dus weinig geschikt habitat voor (jonge) vis.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Voor maatregelen ten behoeve van de zwemwaterrichtlijn wordt verwezen naar www.zwemwater.nl.

Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Baggeren gemeente Kollumerland
Natuurvriendelijke oevers
Vispassages

Omvang:
130 m3
4 km
1 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:
Voortgang:

Herprofileren zoete polderkanalen
km
Uitgevoerd: 9
Gefaseerd: 7

Omvang: 16 km

Motivering:
Afhankelijk van vrijwillige medewerking

Toelichting:
Maatregel:
Voortgang:
Toelichting:

Vispassages
stuks
Uitgevoerd: 1

Omvang: 1 stuks
Motivering:

Variant 2015-2021

Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Oorspronkelijke naam:

aanleg helofytenfilter waterinlaat (meerkosten t.o.v.
defosfatering)

SGBP categorie:

aanleg zuiveringsmoeras bij lozingsen/of innamepunt

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) ha

**) in totaal 5 ha voor meerdere waterlichamen.
Aanleg van een helofytenfilter bij een inlaatpunt. Zo wordt inlaatwater deels
gezuiverd.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

beperken waterinlaat

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

**) in totaal 3 stuks voor meerdere waterlichamen.
Door kritisch te kijken waar, wanneer welk water en via welke route wordt ingelaten,
kan een groot effect hebben op de waterkwaliteit. Als er minder voedselrijk water
ingelaten hoeft te worden, is dat gunstig.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

defosfatering waterinlaat

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 2 stuks voor meerdere waterlichamen.
Met deze maatregel wordt het teveel aan fosfaat uit inlaatwater gehaald. Het is een
defosfatering (dmv ijzer- of aluminiumzoutendosering) via een technische zuivering.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

extensivering landbouw (alleen gekoppeld aan PAS,
veenweide, geen aanvullende opgave)

SGBP categorie:

wijzigen landbouwfunctie

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) ha

**) in totaal 1 ha voor meerdere waterlichamen.
Dit is in principe geen KRW-maatregel omdat hiermee 'schade' aan functies
ontstaat. Echter wanneer dit gebeurt vanuit andere doelstellingen (gekoppeld aan
PAS, veenweideproblematiek, natuurontwikkeling), dan kan dit wel de
waterkwaliteit positief beïnvloeden.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

kwaliteitsbaggeren

SGBP categorie:

verwijderen eutrofe bagger

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 194.458 m3 voor meerdere waterlichamen.
Een voedselrijke baggerlaag is negatief voor de waterkwaliteit. Het verwijderen van
deze laag zorgt voor betere groeicondities voor waterplanten en betere
zuurstofgehaltes in het water. Daarmee is het ook voordelig voor vis en kleine
waterdieren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten
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Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

slibvang of bezinkingsmaatregelen bagger

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 4 stuks voor meerdere waterlichamen.
De aanwas van bagger is een probleem, onder andere voor waterplanten. De aanleg
van een verdieping (diepe put) kan er voor zorgen dat nieuwe bagger zich in de
verdieping verzamelt.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

verbreden van watergangen t.b.v. ecologisch schonen

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of
stilstaand: NVO kleiner dan 3 m
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 54 km voor meerdere waterlichamen.
Watergangen worden verbreed, zodat er natuurvriendelijke onderhoud gepleegd kan
worden.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.
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Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten
Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten
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5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

benzo(a)pyreen, Biologie totaal, Ecologie toestand
of potentieel, fluorantheen, fosfor totaal,
Fytoplankton-kwaliteit, irgarol, Macrofauna-kwaliteit,
Overige waterflora-kwaliteit, Prioritaire stoffen niet-ubiquitair, Prioritaire stoffen - nieuw vanaf 2013
- nr. 34 t/m 45, Prioritaire stoffen - ubiquitair,
Prioritaire stoffen totaal, Specifieke verontreinigende
stoffen
Overige waterflora-kwaliteit

Technisch onhaalbaar
Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar

Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Technisch onhaalbaar
De geplande maatregelen worden uitgevoerd in gebiedsprocessen waarin meerdere opgaven spelen. Dit zijn
langjarige processen, waarin draagvlak en grondverwerving voor vertraging kunnen zorgen.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Friese boezem - grote ondiepe kanalen

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord
Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Doeltype:

M6b

Status:

Kunstmatig

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
Provincie Fryslân (Friesland), Provincie
consumptie:
Overijssel
Gemeente(n):
Dantumadiel, Heerenveen,
NL02L9a
Waterlichaamcode:
Leeuwarden, Ooststellingwerf,
Opsterland, Smallingerland,
Steenwijkerland, Tytsjerksteradiel,
Weststellingwerf, De Fryske Marren,
Waadhoeke, Noardeast-Fryslân,
Súdwest-Fryslân
Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen): 10.82 km²
Provincies:

Factsheet KRW - Stroomgebiedbeheerplan SGBP 2022-2027
Waterlichaam: Friese boezem - grote ondiepe kanalen
Versie: ontwerp, behorend bij ontwerp-waterplan

Nee

v5, 2021-01-11, 2:00

pagina 142 van 283

Karakterschets:
De grote ondiepe boezemkanalen liggen verspreid over de provincie. Ze zijn breder dan 15 m maar niet dieper dan 3
m. Vrijwel alle kanalen worden gebruikt voor de recreatievaart. De Tjonger Benedenloop is ook tot de ondiepe
boezemkanalen gerekend.
Beschermde gebieden:
Vogelrichtlijngebied
-

Alde Feanen (NL_VOG_13), Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (NL_VOG_10),
Sneekermeergebied (NL_VOG_12), Witte en Zwarte Brekken (NL_VOG_11)

Habitatrichtlijn gebied
-

Alde Feanen (NL_HAB_13), Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (NL_HAB_10), Rottige Meenthe &
Brandemeer (NL_HAB_18)

Status: Kunstmatig

Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.

Wijzigingen waterlichaam
Waterlichaam aangepast qua geometrie. Vanuit NL02V1 stukje erbij

2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.

Factsheet KRW - Stroomgebiedbeheerplan SGBP 2022-2027
Waterlichaam: Friese boezem - grote ondiepe kanalen
Versie: ontwerp, behorend bij ontwerp-waterplan

v5, 2021-01-11, 2:00

pagina 143 van 283

Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet niet

Chemie

Chemie totaal

voldoet niet

voldoet niet

X

X
voldoet niet

voldoet niet

X

Ubiquitaire stoffen
voldoet niet

voldoet niet

Niet-Ubiquitaire stoffen

X
matig

Ecologie

ontoereikend

ontoereikend

ontoereikend

ontoereikend

matig

matig

voldoet niet

voldoet niet

X

Ecologie totaal

matig

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

matig

voldoet niet

Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

3

4

3

onzeker

3

4

4

onzeker

2

2

vrijwel zeker

3

2

vrijwel zeker

Macrofauna (EKR)

≥ 0,40

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,35

X

Vis (EKR)

≥ 0,60

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,60

X

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,25

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 3,80

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

3

onzeker

3

3

Algemeen fysische chemie

≤ 300

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

2

2

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

40 - 120

X

≥ 0,65

X

Doorzicht (zgm) (m)
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3

onzeker

2

vrijwel zeker

A
2

NVT

X

≤ 25,0

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

4

2

2

2

3

NVT
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Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
arseen

X

benzo(a)antraceen

X

voldoet

2015

2020
voldoet niet

voldoet niet

A
voldoet niet

voldoet

esfenvaleraat

voldoet niet

kobalt

voldoet niet

methylpirimifos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
redelijk zeker
onzeker
onzeker

Motivering ecologische toestand:
De onvoldoende kwaliteit van de vegetatie heeft voornamelijk te maken met het habitat: meer dan de helft van de
oevers is verhard (beschoeid of met stortstenen). Daar komen nog drie belangrijke knelpunten bij: scheepvaart,
hoge sulfaatconcentraties en de aanwezigheid van veel bodemwoelende vis. Sulfaat is in te hoge concentraties
toxisch voor waterplanten. Bodemwoelende vis (het absolute aantal brasem is hoog) belemmert de ontwikkeling
van waterplanten. De beoordeling 'matig' voor macrofauna wordt veroorzaakt door de slechte ontwikkeling van
waterplanten. Waterplanten vormen een belangrijk habitat voor macrofauna.

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet niet

2015
voldoet niet

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

fluorantheen

2009
voldoet

X

2015
voldoet niet

onzeker

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

onzeker

Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.
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3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fysische chemie - nutriënten, Fytoplankton,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Hoogwaterbeschermi
ng

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor
hoogwaterbescherming

Overige waterflora, Macrofauna

Recreatie

Fysieke wijziging watersysteem
voor recreatie

Overige waterflora, Macrofauna

Transport

Fysieke wijziging watersysteem
voor scheepvaart

Overige waterflora, Macrofauna

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora

Anders

Andere antropogene belastingen

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Toelichting:
De onvoldoende kwaliteit van de vegetatie heeft voornamelijk te maken met het habitat: meer dan de helft van de
oevers is verhard (beschoeid of met stortstenen). Daar komen nog twee belangrijke knelpunten bij: scheepvaart en de
aanwezigheid van veel bodemwoelende vis. Bodemwoelende vis belemmert de ontwikkeling van waterplanten. De
slechte beoordeling van de macrofauna wordt in de eerste plaats veroorzaakt door de slechte ontwikkeling van
waterplanten. Waterplanten vormen een belangrijk habitat voor macrofauna. Daar komt de matige toxische druk nog
bij. De algen scoren voldoende. De kwaliteit wordt bepaald door de kwaliteit van het aangevoerde water. Dit is wel
voedselrijk, maar ook troebel. Er kunnen daardoor niet te veel algen tot ontwikkeling komen. Vis scoort voldoende
omdat er voldoende doelsoorten aanwezig zijn. Het aandeel brasem in de totale visbiomassa is wel op orde, maar in
absolute zin zijn er wel (te) veel brasems.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Afkoppelopgave gemeente Bolsward
Afkoppelopgave gemeente Dongeradeel
Afkoppelopgave gemeente Gaesterlân Sleat
Afkoppelopgave gemeente Lemsterland
Afkoppelopgave gemeente Wymbritseradiel
Baggeren gemeente Kollumerland
Natuurvriendelijke oevers
uitbreiding berging in het riool Wymbritseradeel
Vispassages

Omvang:
11,5 ha
7,9 ha
0,7 ha
3,53 ha
0,2 ha
3.000 m3
80 km
1 stuks
1 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:

Natuurvriendelijke oevers

km
Voortgang:
Planvoorbereiding: 7
Uitgevoerd: 12

Omvang: 19 km

Motivering:

Toelichting:

Variant 2015-2027

Maatregel:

Vispassages

Voortgang:
Planvoorbereiding:
Uitgevoerd:
Gefaseerd:

stuks
2
1
1

Toelichting:

Variant 2015-2021

Omvang: 4 stuks
Motivering:

Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

doorspoelen IJsselmeerwater winterperiode (na evaluatie)

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het boezemwater in Fryslân is over het algemeen voedselrijk. Er zijn afgelopen
jaren goede ervaringen opgedaan met verhoogde doorspoeling met IJsselmeerwater.
Het water is helderder en bevat minder nutriënten. Na evaluatie van meetgegevens
en ervaringen, wordt de wenselijkheid van het doorgaan met deze maatregel
bepaald.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten
Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

inrichting natuurvriendelijke oevers/aanleg vooroevers

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of
stilstaand: NVO groter dan 3m en kleiner dan 10 m
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 28 km voor meerdere waterlichamen.
De aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk om de habitat voor veel
soorten te verbeteren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

kwaliteitsbaggeren

SGBP categorie:

verwijderen eutrofe bagger

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) m3

**) in totaal 713.042 m3 voor meerdere waterlichamen.
Een voedselrijke baggerlaag is negatief voor de waterkwaliteit. Het verwijderen van
deze laag zorgt voor betere groeicondities voor waterplanten en betere
zuurstofgehaltes in het water. Daarmee is het ook voordelig voor vis en kleine
waterdieren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek aanleg structuren driehoeksmossel

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:

Wetterskip Fryslân
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Toelichting:

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen jaarlijks veel larven van driehoeksmosselen het boezemsysteem van
Fryslân binnen. Driehoeksmosselen hebben door hun filterende werking een
positieve invloed op de waterkwaliteit. We gaan met deze maatregel na of we de
ontwikkeling van driehoeksmosselen kunnen stimuleren door middel van
aanbrengen van structuren waar de zich op kunnen hechten.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

slibvang of bezinkingsmaatregelen bagger

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 6 stuks voor meerdere waterlichamen.
De aanwas van bagger is een probleem, onder andere voor waterplanten. De aanleg
van een verdieping (diepe put) kan er voor zorgen dat nieuwe bagger zich in de
verdieping verzamelt.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissie scheepvaart

SGBP categorie:

verminderen emissie scheepvaart

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen nog veel ongezuiverde lozingen voor en we treffen resten van antifouling
aan in de monitoring. Deze maatregel richt zich op het verminderen van deze
bronnen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

vispasseerbaar maken kunstwerken

SGBP categorie:

vispasseerbaar maken kunstwerken

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân + Provincie
**) in totaal 26 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het passeerbaar maken van kunstwerken zal de laatste belangrijke knelpunten voor
vismigratie opheffen. Andere waterdieren en planten die zich door water
verspreiden, profiteren hier ook van.

Kwaliteitselement:

Vis

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis
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Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
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Toelichting:

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, Biologie totaal, Doorzicht,
Ecologie toestand of potentieel, fluorantheen, fosfor
totaal, irgarol, Macrofauna-kwaliteit, Overige
waterflora-kwaliteit, Prioritaire stoffen niet-ubiquitair, Prioritaire stoffen - nieuw vanaf 2013
- nr. 34 t/m 45, Prioritaire stoffen - ubiquitair,
Prioritaire stoffen totaal, Specifieke verontreinigende
stoffen

Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.
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Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Friese boezem - grote diepe kanalen

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord
Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Provincies:

Provincie Groningen, Provincie Fryslân
(Friesland)
Gemeente(n):
Achtkarspelen, Dantumadiel,
Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden,
Smallingerland, Tytsjerksteradiel, De
Fryske Marren, Waadhoeke,
Westerkwartier, Noardeast-Fryslân,
Súdwest-Fryslân
Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen): 9.14 km²
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Doeltype:

M7b

Status:

Kunstmatig

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:
Waterlichaamcode:

Nee

NL02L9b
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Karakterschets:
Het waterlichaam 'Friese boezem - grote diepe kanalen' omvat alle grote scheepvaartkanalen met een diepgang van
3,5 meter zoals het van Harinxmakanaal en het prinses Margrietkanaal. Periodiek is er zichtbare stroming (die van
richting kan veranderen), vooral in de buurt van inlaten en gemalen. Profiel is rechthoekig of trapeziumvormig met
abrupte overgangen van land naar water (harde oevers, stenen kaden, damwanden of stortsteenoevers).
Beschermde gebieden:
Vogelrichtlijngebied
-

Alde Feanen (NL_VOG_13), Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (NL_VOG_10),
Sneekermeergebied (NL_VOG_12), Witte en Zwarte Brekken (NL_VOG_11)

Habitatrichtlijn gebied
-

Alde Feanen (NL_HAB_13), Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (NL_HAB_10)

Status: Kunstmatig

Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.

Wijzigingen waterlichaam
Waterlichaam aangepast qua geometrie.

2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.
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Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet niet

Chemie

Chemie totaal

voldoet niet

voldoet niet

X

X
voldoet

voldoet niet

X

Ubiquitaire stoffen
voldoet niet

voldoet niet

Niet-Ubiquitaire stoffen

X
matig

Ecologie

ontoereikend

ontoereikend

ontoereikend

ontoereikend

matig

goed

voldoet niet

voldoet niet

X

Ecologie totaal

matig

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

ontoereikend

voldoet niet

Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

3

4

2

vrijwel zeker

3

4

4

vrijwel zeker

3

2

vrijwel zeker

2

3

Macrofauna (EKR)

≥ 0,40

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,25

X

Vis (EKR)

≥ 0,30

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,60

X

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,25

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 3,80

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

2

vrijwel zeker

3

3

A

vrijwel zeker

Algemeen fysische chemie

≤ 300

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

2

2

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

40 - 120

X

≥ 0,65

X

Doorzicht (zgm) (m)
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vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

NVT

X

≤ 25,0

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

2

2

2

2

4

NVT
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Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
arseen

X

benzo(a)antraceen

X

voldoet

2015

2020
voldoet niet

voldoet niet

A
voldoet niet

voldoet

esfenvaleraat

voldoet niet

kobalt

voldoet niet

methylpirimifos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
redelijk zeker
onzeker
onzeker

Motivering ecologische toestand:
De omstandigheden voor de groei van water- (en oever)planten zijn ongunstig. In de diepere delen valt onvoldoende
licht waardoor waterplantengroei daar sowieso niet mogelijk is. In de ondiepere delen, waar mogelijk wel voldoende
licht valt, is het habitat ook ongeschikt: een aanzienlijk deel van de oevers is verhard, er is een vast peil en er is
intensieve beroepsscheepvaart. Alleen op de oever boven de waterlijn kan een soortenrijke vegetatie tot
ontwikkeling komen. We zien dan ook dat alleen de (soortensamenstelling) van de helofyten hoog scoort. De
slechte ontwikkeling van de watervegetatie betekent dat er weinig geschikt habitat voor macrofauna en vis is.
Opvallend is dat er onder de macfrofauna wel enkele soorten van stromend water aanwezig zijn. Dit kan te maken
hebben met de waterbeweging, maar ook met de golfslag en de verharding van de oevers. Er zijn geen indicaties
voor een te hoge trofie- of saprobiegraad. De algengroei is daardoor niet te hoog (wel zijn er ongewenste soorten).

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet niet

2015
voldoet

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

fluorantheen

2009
voldoet

X

2015
voldoet niet

onzeker

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

onzeker

Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.
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3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fysische chemie - nutriënten, Fytoplankton,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Hoogwaterbeschermi
ng

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor
hoogwaterbescherming

Overige waterflora

Recreatie

Fysieke wijziging watersysteem
voor recreatie

Overige waterflora

Transport

Fysieke wijziging watersysteem
voor scheepvaart

Overige waterflora

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora

Anders

Andere antropogene belastingen

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Toelichting:
De omstandigheden voor de groei van water- (en oever)planten zijn ongunstig. In de diepere delen valt onvoldoende
licht waardoor waterplantengroei daar sowieso niet mogelijk is. In de ondiepere delen, waar mogelijk wel voldoende
licht valt, is het habitat ook ongeschikt: een aanzienlijk deel van de oevers is verhard, er is een vast peil en er is
scheepvaart. Alleen op de oever boven de waterlijn kan een soortenrijke vegetatie tot ontwikkeling komen. We zien
dan ook dat alleen de (soortensamenstelling) van de helofyten hoog scoort. De slechte ontwikkeling van de
watervegetatie betekent dat er weinig geschikt habitat voor macrofauna en vis is. Opvallend is dat er onder de
macfrofauna wel enkele soorten van stromend water aanwezig zijn. Dit kan te maken hebben met de waterbeweging,
maar ook met de golfslag en de verharding van de oevers. Er is geen knelpunt wat betreft de chemische
waterkwaliteit: er zijn geen indicaties voor een te hoge trofie- of saprobiegraad. De algengroei is daardoor niet te hoog
(wel zijn er ongewenste soorten). Ook toxisch is er geen knelpunt.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Afkoppelopgave gemeente Menaldumadeel
Afkoppelopgave gemeente Tytsjerksteradeel
Natuurvriendelijke oevers
Vispassages

Omvang:
3,1 ha
1,37 ha
34 km
2 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:
Voortgang:

Natuurvriendelijke oevers
km
Uitgevoerd: 11

Motivering:

Toelichting:

Variant 2015-2021

Maatregel:

Vispasserbaar maken gemalen

Voortgang:

stuks
Uitgevoerd: 2

Omvang: 11 km

Omvang: 2 stuks

Motivering:

Toelichting:
Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

doorspoelen IJsselmeerwater winterperiode (na evaluatie)

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het boezemwater in Fryslân is over het algemeen voedselrijk. Er zijn afgelopen
jaren goede ervaringen opgedaan met verhoogde doorspoeling met IJsselmeerwater.
Het water is helderder en bevat minder nutriënten. Na evaluatie van meetgegevens
en ervaringen, wordt de wenselijkheid van het doorgaan met deze maatregel
bepaald.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten
Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

inrichting natuurvriendelijke oevers/aanleg vooroevers

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of
stilstaand: NVO groter dan 3m en kleiner dan 10 m
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 28 km voor meerdere waterlichamen.
De aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk om de habitat voor veel
soorten te verbeteren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

maalkomzuiveringsmoerassen (na evaluatie)

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor meerdere waterlichamen.
Wetterskip Fryslân heeft inmiddels enkele zogenaamde maalkom
zuiveringsmoerassen aangelegd. Het idee is dat deze het water dat door een
gemaal weggepompt wordt, zuivert van nutriënten en slib. Als uit de evaluatie blijkt
dat deze goed werken, worden er meer aangelegd.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek aanleg structuren driehoeksmossel

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:

Wetterskip Fryslân
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Toelichting:

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen jaarlijks veel larven van driehoeksmosselen het boezemsysteem van
Fryslân binnen. Driehoeksmosselen hebben door hun filterende werking een
positieve invloed op de waterkwaliteit. We gaan met deze maatregel na of we de
ontwikkeling van driehoeksmosselen kunnen stimuleren door middel van
aanbrengen van structuren waar de zich op kunnen hechten.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissie scheepvaart

SGBP categorie:

verminderen emissie scheepvaart

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen nog veel ongezuiverde lozingen voor en we treffen resten van antifouling
aan in de monitoring. Deze maatregel richt zich op het verminderen van deze
bronnen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen
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Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Omvang: **) stuks

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
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Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

benzo(a)pyreen, Biologie totaal, Ecologie toestand
of potentieel, fluorantheen, Fytoplankton-kwaliteit,
irgarol, Overige waterflora-kwaliteit, Prioritaire
stoffen - niet-ubiquitair, Prioritaire stoffen - nieuw
vanaf 2013 - nr. 34 t/m 45, Prioritaire stoffen ubiquitair, Prioritaire stoffen totaal, Specifieke
verontreinigende stoffen

Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Friese boezem - regionale kanalen met
scheepvaart

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Doeltype:

M3
Kunstmatig

Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Status:

Provincies:

Provincie Fryslân (Friesland)

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:

Gemeente(n):

Achtkarspelen, Harlingen, Heerenveen,
Leeuwarden, Opsterland,
Smallingerland, Tytsjerksteradiel,
Weststellingwerf, De Fryske Marren,
Waadhoeke, Noardeast-Fryslân,
Súdwest-Fryslân
Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen): 5.65 km²
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Karakterschets:
De 'regionale boezemkanalen met scheepvaart' hebben een formele vaarwegfunctie voor motorvaartuigen van categor
E1 of hoger (A,B,C,D) in het Plan Kleine Waterrecreatie van 2002. In een deel van deze kanalen wordt veel gevaren
en in andere kan of zal in de toekomst intensiever gevaren gaan worden. Daartoe kan de vaargeul worden verbreed
en verdiept (geadviseerde baggerdiepte 1,3 meter). Dit is binnen de huidige functie toegestaan. Het profiel is vaak
een rechte waterbak (rechthoekig of trapeziumvorm) met abrupte overgangen van land naar water.
Beschermde gebieden:
Vogelrichtlijngebied
-

Alde Feanen (NL_VOG_13), Groote Wielen (NL_VOG_9), Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving
(NL_VOG_10), Witte en Zwarte Brekken (NL_VOG_11)

Habitatrichtlijn gebied
-

Alde Feanen (NL_HAB_13), Groote Wielen (NL_HAB_9), Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving
(NL_HAB_10)

Status: Kunstmatig

Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.

Wijzigingen waterlichaam
Waterlichaam aangepast qua geometrie. Een deel is overgebracht naar NL02L10b

2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.

Factsheet KRW - Stroomgebiedbeheerplan SGBP 2022-2027
Waterlichaam: Friese boezem - regionale kanalen met scheepvaart
Versie: ontwerp, behorend bij ontwerp-waterplan

v5, 2021-01-11, 2:00

pagina 164 van 283

Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet

Chemie

Chemie totaal

voldoet niet

voldoet niet

X

X
voldoet

voldoet niet

X

Ubiquitaire stoffen
voldoet niet

voldoet niet

Niet-Ubiquitaire stoffen

X
matig

Ecologie

ontoereikend

ontoereikend

ontoereikend

ontoereikend

matig

matig

voldoet niet

voldoet niet

X

Ecologie totaal

matig

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

ontoereikend

voldoet niet

Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

3

4

3

onzeker

3

4

4

onzeker

2

3

Macrofauna (EKR)

≥ 0,45

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,45

X

Vis (EKR)

≥ 0,60

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,60

X

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,15

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 2,80

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

3

onzeker

3

3

A
3

3

onzeker
vrijwel zeker

Algemeen fysische chemie

≤ 300

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

2

2

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

40 - 120

X

≥ 0,65

X

Doorzicht (zgm) (m)

2

2

2

4
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Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
arseen

X

benzo(a)antraceen

X

voldoet

2015

2020
voldoet niet

voldoet niet

A
voldoet niet

voldoet

esfenvaleraat

voldoet niet

kobalt

voldoet niet

methylpirimifos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
redelijk zeker
onzeker
onzeker

Motivering ecologische toestand:
Voor de ontwikkeling van water- en oeverplanten in de ondiepe zone is het habitat een belangrijk knelpunt: het
relatief grote aandeel verharde oevers, het vaste peil en de golfslag door scheepvaart hebben een ongunstige
invloed. In de diepere delen vormen het lichtklimaat (uitdoving wordt meest veroorzaakt door zwevend stof) en de
(kwaliteit) van het bodemslib knelpunten. Er komen daardoor te weinig ondergedoken waterplanten en te weinig
ondiep wortelende emergente waterplanten voor. Er zijn ook te weinig doelsoorten. Alleen op de oever boven de
waterlijn komt voldoende vegetatie tot ontwikkeling die ook soortenrijk is en voldoende doelsoorten heeft. De
vorming van slib hangt waarschijnlijk samen met de hoge voedselrijkdom van het water.
Omdat waterplanten in het water te weinig tot ontwikkeling komen, is er ook weinig geschikt habitat voor
macrofauna en vis. Doelsoorten van deze groepen zijn te weinig aanwezig.

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet

2015
voldoet

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

fluorantheen

2009
voldoet

X

2015
voldoet niet

onzeker

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

onzeker

Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.
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3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fysische chemie - nutriënten, Fytoplankton,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Hoogwaterbeschermi
ng

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor
hoogwaterbescherming

Overige waterflora, Macrofauna, Vis

Recreatie

Fysieke wijziging watersysteem
voor recreatie

Overige waterflora, Macrofauna, Vis

Transport

Fysieke wijziging watersysteem
voor scheepvaart

Overige waterflora, Macrofauna, Vis

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora, Macrofauna, Vis

Anders

Andere antropogene belastingen

Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie overig

Toelichting:
Voor de ontwikkeling van water- en oeverplanten in de ondiepe zone is het habitat een belangrijk knelpunt: het relatief
grote aandeel verharde oevers, het vaste peil en de golfslag door scheepvaart (voornamelijk recreatievaart). In de
diepere delen vormen het lichtklimaat en de (kwaliteit) van het bodemslib knelpunten. Er komen daardoor te weinig
ondergedoken waterplanten en te weinig ondiep wortelende emergente waterplanten voor. Er zijn ook te weinig
doelsoorten. Alleen op de oever boven de waterlijn komt voldoende vegetatie tot ontwikkeling die ook soortenrijk is en
voldoende doelsoorten heeft. De vorming van slib hangt waarschijnlijk samen met de hoge voedselrijkdom van het
water.
Omdat waterplanten te weinig tot ontwikkeling komen, is er ook weinig geschikt habitat voor macrofauna en vis.
Doelsoorten van deze groepen zijn te weinig aanwezig. Opvallend is dat er wel enkele stromendwater-soorten onder
de macrofauna aanwezig zijn. In de golfslagzone op de harde oevers vinden deze soorten juist een geschikt habitat.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Afkoppelopgave gemeente Boarnsterhim
Afkoppelopgave gemeente Heerenveen
Afkoppelopgave gemeente Menaldumadeel
afkoppelopgave gemeente Sneek
Natuurvriendelijke oevers
Vispassages

Omvang:
1 ha
5,5 ha
3 ha
14 ha
60 km
1 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:

Natuurvriendelijke oevers

km
Voortgang:
Planvoorbereiding: 1
Uitgevoerd: 12
Toelichting:

Omvang: 13 km

Motivering:

Variant 2015-2021

Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Oorspronkelijke naam:

aanpak overstorten met negatieve effecten na onderzoek

SGBP categorie:

aanpakken overstorten gemengde stelsels

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 10 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het is bekend dat overstorten soms lokaal tot negatieve effecten voor de ecologie
kunnen zorgen. Indien uit onderzoek blijkt dat een specifieke overstort problemen
geeft, wordt in samenwerking met de betreffende gemeente onderzocht wat een
oplossing zou kunnen zijn.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig, Specifieke verontreinigende
stoffen

Oorspronkelijke naam:

doorspoelen IJsselmeerwater winterperiode (na evaluatie)

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het boezemwater in Fryslân is over het algemeen voedselrijk. Er zijn afgelopen
jaren goede ervaringen opgedaan met verhoogde doorspoeling met IJsselmeerwater.
Het water is helderder en bevat minder nutriënten. Na evaluatie van meetgegevens
en ervaringen, wordt de wenselijkheid van het doorgaan met deze maatregel
bepaald.

Kwaliteitselement:

Omvang: **) stuks

Fysische chemie - nutriënten
Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

inrichting natuurvriendelijke oevers/aanleg vooroevers

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of
stilstaand: NVO groter dan 3m en kleiner dan 10 m
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 28 km voor meerdere waterlichamen.
De aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk om de habitat voor veel
soorten te verbeteren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

kwaliteitsbaggeren

SGBP categorie:

verwijderen eutrofe bagger

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) m3

**) in totaal 713.042 m3 voor meerdere waterlichamen.
Een voedselrijke baggerlaag is negatief voor de waterkwaliteit. Het verwijderen van
deze laag zorgt voor betere groeicondities voor waterplanten en betere
zuurstofgehaltes in het water. Daarmee is het ook voordelig voor vis en kleine
waterdieren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

maalkomzuiveringsmoerassen (na evaluatie)

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Omvang: **) stuks

Initiatiefnemer:
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Toelichting:

**) in totaal 4 stuks voor meerdere waterlichamen.
Wetterskip Fryslân heeft inmiddels enkele zogenaamde maalkom
zuiveringsmoerassen aangelegd. Het idee is dat deze het water dat door een
gemaal weggepompt wordt, zuivert van nutriënten en slib. Als uit de evaluatie blijkt
dat deze goed werken, worden er meer aangelegd.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek aanleg structuren driehoeksmossel

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen jaarlijks veel larven van driehoeksmosselen het boezemsysteem van
Fryslân binnen. Driehoeksmosselen hebben door hun filterende werking een
positieve invloed op de waterkwaliteit. We gaan met deze maatregel na of we de
ontwikkeling van driehoeksmosselen kunnen stimuleren door middel van
aanbrengen van structuren waar de zich op kunnen hechten.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

slibvang of bezinkingsmaatregelen bagger

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 6 stuks voor meerdere waterlichamen.
De aanwas van bagger is een probleem, onder andere voor waterplanten. De aanleg
van een verdieping (diepe put) kan er voor zorgen dat nieuwe bagger zich in de
verdieping verzamelt.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissie scheepvaart

SGBP categorie:

verminderen emissie scheepvaart

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen nog veel ongezuiverde lozingen voor en we treffen resten van antifouling
aan in de monitoring. Deze maatregel richt zich op het verminderen van deze
bronnen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora
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Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Initiatiefnemer:
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Toelichting:

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Omvang: **) stuks

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, Biologie totaal, Doorzicht,
Ecologie toestand of potentieel, fluorantheen, fosfor
totaal, Fytoplankton-kwaliteit, irgarol,
Macrofauna-kwaliteit, Overige waterflora-kwaliteit,
Prioritaire stoffen - niet-ubiquitair, Prioritaire stoffen nieuw vanaf 2013 - nr. 34 t/m 45, Prioritaire stoffen ubiquitair, Prioritaire stoffen totaal, Specifieke
verontreinigende stoffen, Vis-kwaliteit

Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
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Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Friese boezem - regionale kanalen
zonder scheepvaart

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord
Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Provincies:

Provincie Groningen, Provincie Fryslân
(Friesland)
Gemeente(n):
Leeuwarden, De Fryske Marren,
Waadhoeke, Westerkwartier,
Noardeast-Fryslân, Súdwest-Fryslân
Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen): 1.68 km²

Doeltype:

M3

Status:

Kunstmatig

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:
Waterlichaamcode:
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Karakterschets:
De regionale kanalen hebben hoofdzakelijk een waterhuishoudkundige functie. Het zijn kanalen met stilstaand tot
langzaamstromend water van wisselende herkomst.Een klein deel ligt van deze kanalen ligt in Groningen. De
stroomrichting kan gedurende het jaar omkeren. Het profiel is vaak rechthoekig of heeft trapeziumvorm met abrupte
overgangen van land naar water.
Beschermde gebieden:
Vogelrichtlijngebied
-

IJsselmeer (NL_VOG_72)

Status: Kunstmatig

Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.

Wijzigingen waterlichaam
Waterlichaam aangepast qua geometrie. Een deel is overgebracht naar het stroomgebied Lauwers (NL02L11)

2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.
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Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet niet

Chemie

Chemie totaal

voldoet niet

voldoet niet

X

X
voldoet

voldoet niet

X

Ubiquitaire stoffen
voldoet niet

voldoet niet

Niet-Ubiquitaire stoffen

X
matig

Ecologie

slecht

ontoereikend

slecht

ontoereikend

matig

matig

voldoet niet

voldoet niet

X

Ecologie totaal

matig

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

matig

voldoet niet

Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

3

4

3

onzeker

3

5

4

onzeker

4

3

vrijwel zeker

3

2

vrijwel zeker

Macrofauna (EKR)

≥ 0,30

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,30

X

Vis (EKR)

≥ 0,50

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,45

X

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,15

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 2,80

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

3

3

Algemeen fysische chemie

≤ 300

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

2

2

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

40 - 120

X

≥ 0,65

X

Doorzicht (zgm) (m)

2

2

2

3

Factsheet KRW - Stroomgebiedbeheerplan SGBP 2022-2027
Waterlichaam: Friese boezem - regionale kanalen zonder scheepvaart
Versie: ontwerp, behorend bij ontwerp-waterplan

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker
NVT

NVT
3

A

X

≤ 25,0

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

2

redelijk zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

2

vrijwel zeker
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Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
arseen

X

benzo(a)antraceen

X

2015

voldoet

2020
voldoet niet

voldoet niet

A
voldoet niet

voldoet

esfenvaleraat

voldoet niet

kobalt

voldoet niet

methylpirimifos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
redelijk zeker
onzeker
onzeker

Motivering ecologische toestand:
De concentratie P voldoet net aan de norm, maar de nutriëntenbelasting is te hoog. Er komen daardoor redelijk
veel algen tot ontwikkeling. Dit werkt gedeeltelijk door in het lichtklimaat. Echter: er zijn ook veel ondiepe delen,
waar wel voldoende licht op de bodem valt. Belangrijk knelpunt voor de ontwikkeling van waterplanten in diepe
delen is de hoeveelheid slib. In de ondiepe delen van het water vormt de verharding van een aanzienlijk deel van de
oevers nog een knelpunt. Omdat er weinig waterplanten tot ontwikkeling komen, is er weinig geschikt habitat voor
macrofauna en vis. Doelsoorten ontbreken daardoor. Belangrijk voor de kritische macrofaunasoorten is ook het
chloridegehalte. Gemiddeld is deze al te hoog, maar waarschijnlijk fluctueert de concentratie en komen er
periodiek nog hogere concentraties voor.

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009

2015

voldoet

voldoet

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

fluorantheen

2009
voldoet

X

2015
voldoet niet

onzeker

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

onzeker

Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.
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3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fysische chemie - nutriënten, Fytoplankton,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen, Specifieke
verontreinigende stoffen

Hoogwaterbeschermi
ng

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor
hoogwaterbescherming

Overige waterflora, Macrofauna, Vis

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora, Macrofauna, Vis

Anders

Andere antropogene belastingen

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Toelichting:
De externe nutriëntenbelasting is te hoog en de concentratie P voldoet nét niet aan de norm. Er komen daardoor te
veel algen tot ontwikkeling. Dit werkt gedeeltelijk door in een slecht lichtklimaat. Echter: er zijn ook veel ondiepe
delen, waar wel voldoende licht op de bodem valt. Belangrijk knelpunt voor de ontwikkeling van waterplanten in die
delen is de hoeveelheid slib en het sulfaatgehalte. Bij de ondiepe delen vormt overigens de verharding van een
aanzienlijk deel van de oevers nog een knelpunt.
Omdat er weinig waterplanten in de diepe en ondiepe delen tot ontwikkeling komen, is er weinig geschikt habitat voor
macrofauna en vis. Doelsoorten ontbreken daardoor. Belangrijk voor de kritische macrofaunasoorten is ook het
chloridegehalte. Gemiddeld is deze te hoog, maar waarschijnlijk fluctueert de concentratie en komen periodiek nog
hogere concentraties voor. De belasting met organisch materiaal is ook te hoog, maar dit knelpunt is relatief klein: de
overschrijdingen van de normen komen niet vaak voor.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Afkoppelopgave gemeente Ferwerderadeel
Afkoppelopgave gemeente Gaasterlân-Sleat
Afkoppelopgave gemeente Harlingen
Natuurvriendelijke oevers
Vispassages

Omvang:
1,5 ha
3,7 ha
1,46 ha
43 km
1 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:
Voortgang:

Natuurvriendelijke oevers
km
Uitgevoerd: 12
Gefaseerd: 6

Motivering:

Toelichting:

Variant 2015-2021

Maatregel:

Vispassages

Voortgang:
Toelichting:

stuks
Gefaseerd: 1

Omvang: 18 km

Omvang: 1 stuks
Motivering:

Variant 2015-2021

Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Oorspronkelijke naam:

aanpak overstorten met negatieve effecten na onderzoek

SGBP categorie:

aanpakken overstorten gemengde stelsels

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 10 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het is bekend dat overstorten soms lokaal tot negatieve effecten voor de ecologie
kunnen zorgen. Indien uit onderzoek blijkt dat een specifieke overstort problemen
geeft, wordt in samenwerking met de betreffende gemeente onderzocht wat een
oplossing zou kunnen zijn.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig, Specifieke verontreinigende
stoffen

Oorspronkelijke naam:

doorspoelen IJsselmeerwater winterperiode (na evaluatie)

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het boezemwater in Fryslân is over het algemeen voedselrijk. Er zijn afgelopen
jaren goede ervaringen opgedaan met verhoogde doorspoeling met IJsselmeerwater.
Het water is helderder en bevat minder nutriënten. Na evaluatie van meetgegevens
en ervaringen, wordt de wenselijkheid van het doorgaan met deze maatregel
bepaald.

Kwaliteitselement:

Omvang: **) stuks

Fysische chemie - nutriënten
Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

inrichting natuurvriendelijke oevers/aanleg vooroevers

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of
stilstaand: NVO groter dan 3m en kleiner dan 10 m
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 28 km voor meerdere waterlichamen.
De aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk om de habitat voor veel
soorten te verbeteren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

kwaliteitsbaggeren

SGBP categorie:

verwijderen eutrofe bagger

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) m3

**) in totaal 713.042 m3 voor meerdere waterlichamen.
Een voedselrijke baggerlaag is negatief voor de waterkwaliteit. Het verwijderen van
deze laag zorgt voor betere groeicondities voor waterplanten en betere
zuurstofgehaltes in het water. Daarmee is het ook voordelig voor vis en kleine
waterdieren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

maalkomzuiveringsmoerassen (na evaluatie)

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Omvang: **) stuks

Initiatiefnemer:
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Toelichting:

**) in totaal 4 stuks voor meerdere waterlichamen.
Wetterskip Fryslân heeft inmiddels enkele zogenaamde maalkom
zuiveringsmoerassen aangelegd. Het idee is dat deze het water dat door een
gemaal weggepompt wordt, zuivert van nutriënten en slib. Als uit de evaluatie blijkt
dat deze goed werken, worden er meer aangelegd.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek aanleg structuren driehoeksmossel

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen jaarlijks veel larven van driehoeksmosselen het boezemsysteem van
Fryslân binnen. Driehoeksmosselen hebben door hun filterende werking een
positieve invloed op de waterkwaliteit. We gaan met deze maatregel na of we de
ontwikkeling van driehoeksmosselen kunnen stimuleren door middel van
aanbrengen van structuren waar de zich op kunnen hechten.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

slibvang of bezinkingsmaatregelen bagger

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 6 stuks voor meerdere waterlichamen.
De aanwas van bagger is een probleem, onder andere voor waterplanten. De aanleg
van een verdieping (diepe put) kan er voor zorgen dat nieuwe bagger zich in de
verdieping verzamelt.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis
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Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.

Factsheet KRW - Stroomgebiedbeheerplan SGBP 2022-2027
Waterlichaam: Friese boezem - regionale kanalen zonder scheepvaart
Versie: ontwerp, behorend bij ontwerp-waterplan

Omvang: **) stuks

v5, 2021-01-11, 2:00

pagina 182 van 283

Toelichting:

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, Biologie totaal, chloride, Ecologie
toestand of potentieel, fluorantheen, irgarol,
Macrofauna-kwaliteit, Overige waterflora-kwaliteit,
Prioritaire stoffen - niet-ubiquitair, Prioritaire stoffen nieuw vanaf 2013 - nr. 34 t/m 45, Prioritaire stoffen ubiquitair, Prioritaire stoffen totaal, Specifieke
verontreinigende stoffen, Vis-kwaliteit

Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.
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Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Friese boezem - overige meren

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Doeltype:

M14
Sterk Veranderd

Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Status:

Provincies:

Provincie Fryslân (Friesland)

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:

Gemeente(n):

Heerenveen, Leeuwarden,
Waterlichaamcode:
Smallingerland, Tytsjerksteradiel, De
Fryske Marren, Súdwest-Fryslân
Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen): 58.03 km²
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Karakterschets:
Het waterlichaam Friese boezem- overige meren bestaat uit een groot aantal meren verspreid over het zogenaamde
lage midden van Fryslân.
De overige boezemmeren wordt gevoed door polderwater, IJsselmeerwater, polderwater en regen. De bodem bestaat
uit zand en veen, met kale oevers in de golfslagzone.
De gemiddelde diepte is 1,96 meter. De range is 1,43 m. (de Leijen) tot 2,68 m. (Groote Brekken). Het areaal van de
totale oppervlakte van de overige meren dat ondieper is dan 1 meter, bedraagt meestal minder dan 5 %. Het areaal
waterriet varieert van 5 tot 15 % (van de oppervlakte).
Beschermde gebieden:
Zwemwater
-

Dagrecreatieterrein Klein Zwitserland, Sumar (NLBW02_9008), De Driesprong, Langelille (NLBW02_9020),
De Leien, Rottevalle (NLBW02_9006), Delfstrahuizen, Delfstrahuizen (NLBW02_9054), Langwarder Wielen,
Langweer (NLBW02_9017), Rohel, Rohel (NLBW02_9030), Smeliester Sân, Smalle Ee (NLBW02_9005),
Swimplak Blauwhoek, Jistrum (NLBW02_9051), Swimplak Eastermar, Eastermar (NLBW02_9041),
Tsjûkemar Ulesprong, Sint Nicolaasga (NLBW02_9018), Zwem- en surfcentrum Balk, Balk (NLBW02_9021)

Vogelrichtlijngebied
-

Alde Feanen (NL_VOG_13), Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (NL_VOG_10)

Habitatrichtlijn gebied
-

Alde Feanen (NL_HAB_13), Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (NL_HAB_10)

Status: Sterk Veranderd
[KRW art 4.3]
Het waterlichaam Friese boezem - overige meren heeft de status 'Sterk veranderd' gekregen. De reden hiervoor is,
dat door menselijke ingrepen in de hydromorfologie, de hydromorfologie van het waterlichaam zodanig van
karakter is veranderd dat een goede ecologische toestand niet meer te realiseren is zonder significante
schade aan gebruiksfuncties.
De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam:
- Overig

Anders, zie toelichting
Beperken van scheepvaart in grote kanalen
Flexibel peilbeheer in boezemwateren
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X

X

Overige duurzame
activiteiten

Waterhuishouding en
bescherming tegen
overstromingen

Activiteiten waarvoor water
wordt opgeslagen

Scheepvaart, havens,
recreatie

Milieu in brede zin

gebruiksfuncties

In onderstaande tabel worden hydromorfologische herstelmaatregelen genoemd die nodig zijn een meer natuurlijke
toestand te bereiken, maar die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten op
gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar

False
False

X
X

False
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Motivering per gebruiksfunctie:
Gebruiksfunctie:

Milieu in brede zin

Motivering:

Het waterlichaam is onderdeel van natuurgebieden. Verder hebben deze wateren een
functie voor de recreatie en voor scheepvaart. In de loop der tijd zijn er maatregelen
genomen om zowel invulling te geven aan de natuurfunctie, de recreatiefunctie en de
functie voor de scheepvaart (recreatie- en beroeps). In dit kader worden de mogelijke
maatregelen beschouwd. De uitvoerbaarheid wordt daar bij vanzelfsprekend meegenomen.
Een aantal maatregelen is niet uitvoerbaar zonder geweld te doen aan de functie voor
recreatie en scheepvaart (economische schade).
Scheepvaart, met inbegrip van havenfaciliteiten, of recreatie

Gebruiksfunctie:
Motivering:
Gebruiksfunctie:
Motivering:

Beperking van recreatievaart en beroepsscheepvaart brengt ernstig schade aan de
economische bedrijvigheid.
Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering
Door het hanteren van een flexibeler peilbeheer in het boezemwater kunnen in (extreem)
natte situaties hogere waterstanden optreden waardoor de kans op overstroming en
wateroverlast toe neemt. Een gevolg hiervan is een aanzienlijke schade voor zowel de
landbouw als het stedelijk gebied. Omdat het areaal waar schade optreedt door
wateroverlast over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van hier
gelegen gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge kosten mogelijk. De scheepvaart
vraagt eveneens om een sterk gereguleerd peil. Zowel een te laag peil (i.v.m. minimale
diepte voor bevaarbaarheid) als een te hoog peil (i.v.m. voldoende hoogte voor
passeerbaarheid kruisende infrastructuur) leiden ertoe dat de scheepvaart in
mogelijkheden wordt beperkt. Het op andere wijze vervoeren van producten is
noodzakelijk als de functie scheepvaart niet meer kan worden vervuld. Dit heeft per saldo
veelal negatieve effecten voor het milieu.

Beschouwde alternatieven:
Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn
beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en):
- onevenredig hoge kosten
- technisch onhaalbaar
- alternatieven hebben meer negatieve effecten op het milieu
Motivering:
Er zijn twee grootschalige maatregelen op doelmatigheid onderzocht:
Rapportage: Doelmatigheid hogere boezemkaden: Besluitvorming en rapporten over een meer natuurlijk waterpeil
op de Friese boezem, 2010, Wetterskip Fryslân.
Rapportage: Beheervisserij Friese boezem: beoordeling potentiele locaties, Witteveen+Bos, 2013.

Wijzigingen waterlichaam
Waterlichaam aangepast qua geometrie. Er zijn extra wateren bijgekomen vanuit waterlichaam NL02V11 en water
verplaatst naar Nl02L9a
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2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.

Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet

Chemie

Chemie totaal

voldoet

voldoet

Ubiquitaire stoffen
voldoet

Niet-Ubiquitaire stoffen

voldoet niet

X
voldoet

X
ontoereikend

Ecologie

voldoet niet

X

X

slecht

matig

slecht

matig

ontoereikend

matig

voldoet niet

voldoet niet

X

Ecologie totaal

ontoereikend

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

ontoereikend

voldoet niet
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Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

Macrofauna (EKR)

≥ 0,45

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,35

X

Vis (EKR)

≥ 0,15

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,30

X

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,09

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 1,30

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

4

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

4

3

onzeker

4

3

3

vrijwel zeker

4

3

2

vrijwel zeker

5

3

vrijwel zeker

4

2

vrijwel zeker

4

4

Algemeen fysische chemie

≤ 200

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

2

redelijk zeker

4

3

onzeker

A
NVT

X
X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

60 - 120

X

≥ 0,65

X

Doorzicht (zgm) (m)

3

A

3

≤ 25,0

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

3

2

2

2

4

Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
ammonium

X

benzo(a)antraceen

X

kobalt

X

voldoet

voldoet

voldoet niet

2015
voldoet niet

2020
voldoet niet

voldoet niet

voldoet niet

methylazinfos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet
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Motivering ecologische toestand:
De nutriëntenbelasting is te hoog (in referentiesysteem de Leijen). Dit komt grotendeels door inlaatwater, enerzijds
door de doorvoer van het boezemwater en anderzijds door de uitmaling van aangrenzende polders. Hierdoor komen
er te veel algen tot ontwikkeling. Het lichtklimaat is niet op orde, hoofdzakelijk als gevolg van genoemde
algenbloei. Hierdoor komen er nog weinig waterplanten tot ontwikkeling. Hiermee ontbreekt een belangrijk habitat
voor macrofauna en vis. Een kwart van de oevers is niet natuurlijk (verhard). In combinatie met het onnatuurlijk
peilbeheer is dit een ongunstig voor de ontwikkeling van oevervegetatie. Er zijn enkele overstorten die, net als
RWZI Drachten, indirect op het meer lozen. Dit vergroot de organische belasting en speelt waarschijnlijk een rol in
aanvoer van toxische stoffen. Dit kan een nadelig effect hebben op doelsoorten macrofauna.

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet

2015
voldoet

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

2009

2015

onzeker

Doelbereik 2027
2020

Niet-ubiquitaire stoffen
- Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)
Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.

Factsheet KRW - Stroomgebiedbeheerplan SGBP 2022-2027
Waterlichaam: Friese boezem - overige meren
Versie: ontwerp, behorend bij ontwerp-waterplan

v5, 2021-01-11, 2:00

pagina 190 van 283

3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Fysische chemie - nutriënten, Fytoplankton,
Macrofauna, Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen,
Specifieke verontreinigende stoffen, Vis

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fysische chemie - nutriënten, Fytoplankton,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Hoogwaterbeschermi
ng

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor
hoogwaterbescherming
Verdwijnen watersysteem voor
hoogwaterbescherming en door
klimaatverandering

Overige waterflora, Vis, Macrofauna

Recreatie

Fysieke wijziging watersysteem
voor recreatie

Overige waterflora, Vis, Macrofauna

Transport

Fysieke wijziging watersysteem
voor scheepvaart

Overige waterflora, Vis, Macrofauna

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora, Vis, Macrofauna

Anders

Andere antropogene belastingen

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Hoogwaterbeschermi
ng

Overige waterflora, Vis, Macrofauna

Toelichting:
De nutriëntenbelasting is te hoog (in referentiesysteem de Leijen) en dit komt grotendeels door inlaatwater, enerzijds
de doorvoer van het boezemwater en anderzijds de uitmaling van aangrenzende polders. Hierdoor komen er te veel
algen tot ontwikkeling. Het aandeel RWZI-water op de nutriëntenbelasting is beperkt. Het lichtklimaat is niet op orde,
hoofdzakelijk als gevolg van genoemde algenbloei. Hierdoor komen er weinig waterplanten tot ontwikkeling. Daardoor
ontbreekt een belangrijk habitat voor macrofauna en vis. Een kwart van de oevers is niet natuurlijk (verhard). In
combinatie met het onnatuurlijk peilbeheer is dit ongunstig voor de ontwikkeling van oevervegetatie. In een natuurlijk
meer is een brede verlandingszone aanwezig, die jaarlijks inundeert en waar hoge vegetatie met riet als belangrijkste
soort tot ontwikkeling komt. Dit ontbreekt vrijwel geheel. Het BZV is te hoog maar dit leidt niet tot lage
zuurstofconcentraties. Er zijn enkele overstorten die indirect op het meer lozen. RWZI Drachten ligt net buiten het
waterlichaam. Deze beïnvloedt de organische belasting wel en speelt waarschijnlijk een rol in aanvoer van toxische
stoffen. Dit kan een nadelig effect hebben op de biologie.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Voor maatregelen ten behoeve van de zwemwaterrichtlijn wordt verwezen naar www.zwemwater.nl.

Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Boezemwaterberging
Natuurvriendelijke oevers
Vispassages

Omvang:
1 stuks
32 km
6 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:
Voortgang:

Delta Programma Agrarisch Waterbeheer
stuks
In uitvoering: 1

Omvang: 1 stuks

Motivering:

Toelichting:

Het omvat de volgende maatregelen: erfafspoeling, duurzaam bodembeheer en
overige nutriëntenbeperkende maatregelen.
De maatregel is administratief gekoppeld aan het waterlichaam Friese boezem overige meren maar is feitelijk van belang voor alle waterlichamen.

Maatregel:

Natuurvriendelijke oevers

Voortgang:

km
Uitgevoerd: 21

Motivering:

Toelichting:

Variant 2015-2021

Maatregel:

Vispassages

Voortgang:

Toelichting:

stuks
Uitgevoerd: 1
Gefaseerd: 3

Omvang: 21 km

Omvang: 4 stuks
Motivering:

Variant 2015-2021

Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Omvang: 10 stuks

Oorspronkelijke naam:

flexibel peilbeheer

SGBP categorie:

aanpassen streefpeil

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
Een star (en vaak omgekeerd) peilbeheer is nadelig voor de waterkwaliteit. Flexibel
peilbeheer in de friese boezem is vrijwel onmogelijk. Het gaat hier om kleinschalige
maatregelen, met maatwerk in te passen. Dit ten behoeve van uitbreiding areaal
met natuurlijk peilbeheer/optimale kansen voor vegetatieontwikkeling.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

aanleg helofytenfilter waterinlaat (meerkosten t.o.v.
defosfatering)

SGBP categorie:

aanleg zuiveringsmoeras bij lozingsen/of innamepunt

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) ha

**) in totaal 5 ha voor meerdere waterlichamen.
Aanleg van een helofytenfilter bij een inlaatpunt. Zo wordt inlaatwater deels
gezuiverd.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

bronmaatregelen beperken baggeraanwas

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 7 stuks voor meerdere waterlichamen.
Teveel bagger is in veel systemen een probleem, omdat het voor lage
zuurstofgehaltes zorgt, een slecht lichtklimaat door opwerveling en omdat
waterplanten er slecht in kiemen en wortelen. Deze maatregel moet afspoeling van
land voorkomen. Voorbeelden: natuurvriendelijk inrichting, of greppel voor de oever,
stevige vegetatie of kades.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

doorspoelen IJsselmeerwater winterperiode (na evaluatie)

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het boezemwater in Fryslân is over het algemeen voedselrijk. Er zijn afgelopen
jaren goede ervaringen opgedaan met verhoogde doorspoeling met IJsselmeerwater.
Het water is helderder en bevat minder nutriënten. Na evaluatie van meetgegevens
en ervaringen, wordt de wenselijkheid van het doorgaan met deze maatregel
bepaald.

Kwaliteitselement:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Fysische chemie - nutriënten
Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

inrichting natuurvriendelijke oevers

SGBP categorie:

verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of
stilstaand: NVO groter dan 10 m
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 42 km voor meerdere waterlichamen.
De aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk om de habitat voor veel
soorten te verbeteren.

Initiatiefnemer:
Toelichting:
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Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten
Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek aanleg structuren driehoeksmossel

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen jaarlijks veel larven van driehoeksmosselen het boezemsysteem van
Fryslân binnen. Driehoeksmosselen hebben door hun filterende werking een
positieve invloed op de waterkwaliteit. We gaan met deze maatregel na of we de
ontwikkeling van driehoeksmosselen kunnen stimuleren door middel van
aanbrengen van structuren waar de zich op kunnen hechten.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 7 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op enkele
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen.
Deze maatregel richt zich echter op meer ingrijpende aanpassingen. Voordat er
maatregelen getroffen worden, wordt er onderzoek verricht naar de technische
haalbaarheid en naar de effectiviteit van verbetering op de waterkwaliteit.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissie scheepvaart

SGBP categorie:

verminderen emissie scheepvaart

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen nog veel ongezuiverde lozingen voor en we treffen resten van antifouling
aan in de monitoring. Deze maatregel richt zich op het verminderen van deze
bronnen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

vispasseerbaar maken kunstwerken

SGBP categorie:

vispasseerbaar maken kunstwerken

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân + Provincie
**) in totaal 26 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het passeerbaar maken van kunstwerken zal de laatste belangrijke knelpunten voor
vismigratie opheffen. Andere waterdieren en planten die zich door water
verspreiden, profiteren hier ook van.

Kwaliteitselement:

Vis
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Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen
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Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Omvang: **) stuks

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, Biologie totaal, Doorzicht,
Ecologie toestand of potentieel, fosfor totaal,
Macrofauna-kwaliteit, Prioritaire stoffen - ubiquitair,
Prioritaire stoffen totaal, Specifieke verontreinigende
stoffen, stikstof totaal, Vis-kwaliteit

Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
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Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Fluessen e.o.

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Doeltype:

M14
Sterk Veranderd

Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Status:

Provincies:

Provincie Fryslân (Friesland)

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:

Gemeente(n):

De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân

Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen):

NL02V10

30.47 km²
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Karakterschets:
Een deel van het waterlichaam “Fluessen e.o.” is begrensd als Vogel- en Habitatrichtlijngebied en maakt deel uit van
Natura 2000. De totale oppervlakte van het waterlichaam bedraagt ca. 2350 ha. De gemiddelde diepte van de meren
in dit waterlichaam is 1,98 m. Het deel van de totale oppervlakte van het waterlichaam wat ondieper is dan 1 meter,
is lager dan 5 %. In het waterlichaam is circa 3 % van de oppervlakte bezet met waterriet.
Het waterlichaam wordt gevoed door uitgemalen polderwater, IJsselmeerwater, regen en grondwater. De waterstand
kan in beperkte mate fluctueren, waardoor bij hoge waterstanden boezemlanden onderstromen. De bodem bestaat
uit zand en veen.
Beschermde gebieden:
Zwemwater
-

Aldegeaster Brekken, Oudega (NLBW02_9026), Elahuizen De Lange Hoek, Elahuizen (NLBW02_9023),
Heeg, Heeg (NLBW02_9025), Indijk, Indijk (NLBW02_9024)

Vogelrichtlijngebied
-

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (NL_VOG_10)

Habitatrichtlijn gebied
-

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (NL_HAB_10)

Status: Sterk Veranderd
[KRW art 4.3]
Het waterlichaam Fluessen e.o. heeft de status 'Sterk veranderd' gekregen. De reden hiervoor is,
dat door menselijke ingrepen in de hydromorfologie, de hydromorfologie van het waterlichaam zodanig van
karakter is veranderd dat een goede ecologische toestand niet meer te realiseren is zonder significante
schade aan gebruiksfuncties.
De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam:
- Overig

Anders, zie toelichting
Flexibel peilbeheer in boezemwateren
Peilwijziging kanalen met beroepsscheepvaart
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X

Overige duurzame
activiteiten

Waterhuishouding en
bescherming tegen
overstromingen

Activiteiten waarvoor water
wordt opgeslagen

Scheepvaart, havens,
recreatie

Milieu in brede zin

gebruiksfuncties

In onderstaande tabel worden hydromorfologische herstelmaatregelen genoemd die nodig zijn een meer natuurlijke
toestand te bereiken, maar die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten op
gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar

False

X
X
X

False
False
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Motivering per gebruiksfunctie:
Gebruiksfunctie:

Milieu in brede zin

Motivering:

Het waterlichaam is onderdeel van het Natura 2000 gebied Marengebied. Het
waterlichaam heeft een belangrijke functie voor natuur, recreatie en scheepvaart. In de
loop der tijd zijn er maatregelen genomen om zowel invulling te geven aan de
natuurfunctie, de recreatiefunctie en de functie voor de scheepvaart (recreatie- en
beroeps). Dit proces is doorlopen in het kader van het Natura 2000 beheerplan. In dit
kader zijn de mogelijke maatregelen beschouwd. De uitvoerbaarheid is daar bij
vanzelfsprekend meegenomen.
Scheepvaart, met inbegrip van havenfaciliteiten, of recreatie

Gebruiksfunctie:
Motivering:
Gebruiksfunctie:
Motivering:

Beperking van recreatievaart en beroepsscheepvaart brengt ernstig schade aan de
economische bedrijvigheid.
Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering
Door het hanteren van een flexibeler peilbeheer in het boezemwater kunnen in (extreem)
natte situaties hogere waterstanden optreden waardoor de kans op overstroming en
wateroverlast toe neemt. Een gevolg hiervan is een aanzienlijke schade voor zowel de
landbouw als het stedelijk gebied. Omdat het areaal waar schade optreedt door
wateroverlast over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van hier
gelegen gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge kosten mogelijk.
De scheepvaart vraagt eveneens om een sterk gereguleerd peil. Zowel een te laag peil
(i.v.m. minimale diepte voor bevaarbaarheid) als een te hoog peil (i.v.m. voldoende hoogte
voor passeerbaarheid kruisende infrastructuur) leiden ertoe dat de scheepvaart in
mogelijkheden wordt beperkt. Het op andere wijze vervoeren van producten is
noodzakelijk als de functie scheepvaart niet meer kan worden vervuld. Dit heeft per saldo
veelal negatieve effecten voor het milieu.

Beschouwde alternatieven:
Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn
beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en):
- onevenredig hoge kosten
- technisch onhaalbaar
- alternatieven hebben meer negatieve effecten op het milieu
Motivering:
Er zijn twee grootschalige maatregelen op doelmatigheid onderzocht:
Rapportage: Doelmatigheid hogere boezemkaden: Besluitvorming en rapporten over een meer natuurlijk waterpeil
op de Friese boezem, 2010, Wetterskip Fryslân.
Rapportage: Beheervisserij Friese boezem: beoordeling potentiele locaties, Witteveen+Bos, 2013.

Wijzigingen waterlichaam
Waterlichaam aangepast qua geometrie. Sondelerleien toegevoegd aan NL02V1
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2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.

Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet niet

Chemie

Chemie totaal

voldoet

voldoet

Ubiquitaire stoffen
voldoet

Niet-Ubiquitaire stoffen

voldoet niet

X
voldoet

X
ontoereikend

Ecologie

voldoet niet

X

X

slecht

matig

slecht

matig

ontoereikend

ontoereikend

voldoet

voldoet niet

X

Ecologie totaal

ontoereikend

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

ontoereikend

voldoet niet
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Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

Doelbereik
2027

2020

Macrofauna (EKR)

≥ 0,35

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,15

X

Vis (EKR)

≥ 0,10

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,30

X

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,09

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 1,30

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

4

3

redelijk zeker

2

2

vrijwel zeker

4

4

onzeker

4

3

2

vrijwel zeker

4

4

2

vrijwel zeker

5

2

vrijwel zeker

4

3

vrijwel zeker

4

4

Algemeen fysische chemie

≤ 200

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

2

3

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

60 - 120

X

≥ 0,65

X

Doorzicht (zgm) (m)

4

2

vrijwel zeker

3

onzeker

A

NVT

NVT

X

≤ 25,0

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

2

3

3

2

4

Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
ammonium

X

benzo(a)antraceen

X

kobalt

X

voldoet

voldoet

voldoet

2015
voldoet

2020
voldoet niet

voldoet niet

voldoet niet

methylazinfos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet

onzeker
onzeker
onzeker
redelijk zeker
onzeker
onzeker

Motivering ecologische toestand:
De externe nutriëntenbelasting is te hoog. Hierdoor komen veel algen tot ontwikkeling.
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Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet

2015
voldoet

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

2009

2015

onzeker

Doelbereik 2027
2020

Niet-ubiquitaire stoffen
- Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)
Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.
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3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Macrofauna, Fysische chemie - nutriënten,
Fytoplankton, Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fysische chemie - nutriënten, Fytoplankton,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Hoogwaterbeschermi
ng

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor
hoogwaterbescherming
Verdwijnen watersysteem voor
hoogwaterbescherming en door
klimaatverandering

Overige waterflora

Recreatie

Fysieke wijziging watersysteem
voor recreatie

Overige waterflora

Transport

Fysieke wijziging watersysteem
voor scheepvaart

Overige waterflora

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora

Anders

Andere antropogene belastingen

Fysische chemie - nutriënten, Fytoplankton

Hoogwaterbeschermi
ng

Overige waterflora

Toelichting:
De nutriëntenbelasting is te hoog, hoofdzakelijk vanwege inlaatwater (boezemwater) en polderwater. Hierdoor komen
te veel algen tot ontwikkeling. Het lichtklimaat is slecht vanwege de algengroei en de relatief grote diepte en het
ontbreken van ondiepe zones. Hierdoor komen ondergedoken waterplanten nauwelijks tot ontwikkeling. De grote
hoeveelheid brasems en de plaatselijk grote hoeveelheid slib met verhoogde fosfaatgehaltes dragen bij aan een
ongeschikt habitat voor de vestiging van waterplanten. Door diverse oorzaken komen periodiek lage
zuurstofconcentraties voor, wat een knelpunt vormt voor kritische doelsoorten macrofauna. Bovendien is een groot
gedeelte van de oevers beschoeid en is er een vast peilbeheer, waardoor zich hier ook geen oeverzone kan
ontwikkelen. In een natuurlijk meer is een brede verlandingszone aanwezig die jaarlijks inundeert en waar hoge
vegetatie met riet als belangrijkste soort tot ontwikkeling komt. Dit ontbreekt vrijwel geheel in het waterlichaam
Fluessen e.o..
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Voor maatregelen ten behoeve van de zwemwaterrichtlijn wordt verwezen naar www.zwemwater.nl.

Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Boezemwaterberging
Natuurvriendelijke oevers
Uitbreiding waterberging in deelsystemen
Vispassages

Omvang:
1 stuks
36 km
1 stuks
2 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:

Inrichting

stuks
Voortgang:
Planvoorbereiding: 1

Omvang: 1 stuks
Motivering:

Toelichting:
Maatregel:

Natuurvriendelijke oevers

Voortgang:
Planvoorbereiding:
Uitgevoerd:
Gefaseerd:

km
4
10
12

Toelichting:

Variant 2015-2021

Maatregel:

Vispassages

stuks
Voortgang:
Planvoorbereiding: 1
Gefaseerd: 1
Toelichting:

Omvang: 26 km

Motivering:

Omvang: 2 stuks
Motivering:

Variant 2015-2027

Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

bronmaatregelen beperken baggeraanwas

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 7 stuks voor meerdere waterlichamen.
Teveel bagger is in veel systemen een probleem, omdat het voor lage
zuurstofgehaltes zorgt, een slecht lichtklimaat door opwerveling en omdat
waterplanten er slecht in kiemen en wortelen. Deze maatregel moet afspoeling van
land voorkomen. Voorbeelden: natuurvriendelijk inrichting, of greppel voor de oever,
stevige vegetatie of kades.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

doorspoelen IJsselmeerwater winterperiode (na evaluatie)

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het boezemwater in Fryslân is over het algemeen voedselrijk. Er zijn afgelopen
jaren goede ervaringen opgedaan met verhoogde doorspoeling met IJsselmeerwater.
Het water is helderder en bevat minder nutriënten. Na evaluatie van meetgegevens
en ervaringen, wordt de wenselijkheid van het doorgaan met deze maatregel
bepaald.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

flexibel peilbeheer

SGBP categorie:

aanpassen streefpeil

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 30 stuks voor meerdere waterlichamen.
Een star (en vaak omgekeerd) peilbeheer is nadelig voor de waterkwaliteit.
Grootschalig flexibel peilbeheer is vrijwel onmogelijk. Het gaat hier om kleinschalige
maatregelen, met maatwerk in te passen. Dit ten behoeve van uitbreiding areaal
met natuurlijk peilbeheer/optimale kansen voor vegetatieontwikkeling.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

inrichting natuurvriendelijke oevers

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of
stilstaand: NVO groter dan 10 m
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 42 km voor meerdere waterlichamen.
De aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk om de habitat voor veel
soorten te verbeteren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân

Initiatiefnemer:
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Toelichting:

**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek aanleg structuren driehoeksmossel

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen jaarlijks veel larven van driehoeksmosselen het boezemsysteem van
Fryslân binnen. Driehoeksmosselen hebben door hun filterende werking een
positieve invloed op de waterkwaliteit. We gaan met deze maatregel na of we de
ontwikkeling van driehoeksmosselen kunnen stimuleren door middel van
aanbrengen van structuren waar de zich op kunnen hechten.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen
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Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Omvang: **) stuks

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
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Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, Biologie totaal, Doorzicht,
Ecologie toestand of potentieel,
Fytoplankton-kwaliteit, Prioritaire stoffen - ubiquitair,
Prioritaire stoffen totaal, Specifieke verontreinigende
stoffen, stikstof totaal, Zuurgraad

Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Alde Feanen

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Doeltype:

M14
Sterk Veranderd

Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Status:

Provincies:

Provincie Fryslân (Friesland)

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:

Gemeente(n):

Leeuwarden, Smallingerland,
Tytsjerksteradiel
Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen): 5.34 km²
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Karakterschets:
Het waterlichaam “Alde Feanen” omvat alleen wateren die deel uit maken van de Friese boezem.
De polderwateren van de Alde Feanen zijn ingedeeld bij het waterlichaam NL02V4 Laagveenplassen. Aan de
westzijde van de Alde Feanen ligt het Prinses Margrietkanaal dat deel uitmaakt van de hoofdvaarwegen voor
beroepsvaart (NL02L9b Grote diepe kanalen). Op de Alde Feanen wordt veel gevaren met recreatievaartuigen.
Het waterlichaam heeft een belangrijke natuurfunctie en is aangewezen als Natura-2000 gebied. Er wordt gevist door
sport en beroep.
Het waterlichaam wordt gevoed door uitgemalen polderwater, IJsselmeerwater, regen en grondwater. De waterstand
kan in beperkte mate fluctueren, waardoor bij hoge waterstanden boezemlanden onderstromen. De bodem bestaat
uit zand en veen.
Beschermde gebieden:
Vogelrichtlijngebied
-

Alde Feanen (NL_VOG_13)

Habitatrichtlijn gebied
-

Alde Feanen (NL_HAB_13)

Status: Sterk Veranderd
[KRW art 4.3]
Het waterlichaam Alde Feanen heeft de status 'Sterk veranderd' gekregen. De reden hiervoor is,
dat door menselijke ingrepen in de hydromorfologie, de hydromorfologie van het waterlichaam zodanig van
karakter is veranderd dat een goede ecologische toestand niet meer te realiseren is zonder significante
schade aan gebruiksfuncties.
De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam:
- Overig

Anders, zie toelichting
Flexibel peilbeheer in boezemwateren
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Overige duurzame
activiteiten

Waterhuishouding en
bescherming tegen
overstromingen

Activiteiten waarvoor water
wordt opgeslagen

Scheepvaart, havens,
recreatie

Milieu in brede zin

gebruiksfuncties

In onderstaande tabel worden hydromorfologische herstelmaatregelen genoemd die nodig zijn een meer natuurlijke
toestand te bereiken, maar die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten op
gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar

False

X
X

X

False
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Motivering per gebruiksfunctie:
Gebruiksfunctie:

Milieu in brede zin

Motivering:

Het waterlichaam is onderdeel van natuurgebied en recreatiegebied de Alde Feanen.
Tegelijkertijd ligt het temidden van boezemwater. In de loop der tijd zijn er maatregelen
genomen om zowel invulling te geven aan de natuurfunctie, de recreatiefunctie en de
functie voor de scheepvaart. Dit proces loopt door ook vanwege het Natura 2000
beheerplan.
Scheepvaart, met inbegrip van havenfaciliteiten, of recreatie

Gebruiksfunctie:
Motivering:

Gebruiksfunctie:
Motivering:

De recreatievaart, de natuurfunctie en de beroepsscheepvaart in dit gebied is van grote
economische betekenis. Ingrijpende maatregelen zoals beperking van de scheepvaart
brengt ernstige economische schade met zich mee.
Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering
Door het hanteren van een flexibeler peilbeheer in het boezemwater kunnen in (extreem)
natte situaties hogere waterstanden optreden waardoor de kans op overstroming en
wateroverlast toe neemt. Een gevolg hiervan is een aanzienlijke schade voor zowel de
landbouw als het stedelijk gebied. Omdat het areaal waar schade optreedt door
wateroverlast over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van hier
gelegen gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge kosten mogelijk.
De scheepvaart vraagt eveneens om een sterk gereguleerd peil. Zowel een te laag peil
(i.v.m. minimale diepte voor bevaarbaarheid) als een te hoog peil (i.v.m. voldoende hoogte
voor passeerbaarheid kruisende infrastructuur) leiden ertoe dat de scheepvaart in
mogelijkheden wordt beperkt. Het op andere wijze vervoeren van producten is
noodzakelijk als de functie scheepvaart niet meer kan worden vervuld. Dit heeft per saldo
veelal negatieve effecten voor het milieu.

Beschouwde alternatieven:
Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn
beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en):
- onevenredig hoge kosten
- technisch onhaalbaar
- alternatieven hebben meer negatieve effecten op het milieu
Motivering:
Er zijn twee grootschalige maatregelen onderzocht op doelmatigheid:
Rapportage: Doelmatigheid hogere boezemkaden: Besluitvorming en rapporten over een meer natuurlijk waterpeil
op de Friese boezem, 2010, Wetterskip Fryslân.
Rapportage: Beheervisserij Friese boezem: beoordeling potentiele locaties, Witteveen+Bos, 2013.

Wijzigingen waterlichaam
Waterlichaam aangepast qua geometrie. Er zijn extra wateren bijgekomen vanuit waterlichaam NL02V4
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2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.

Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet niet

Chemie

Chemie totaal

voldoet

voldoet

Ubiquitaire stoffen
voldoet

Niet-Ubiquitaire stoffen

voldoet niet

X
voldoet

X
ontoereikend

Ecologie

voldoet niet

X

X

ontoereikend

matig

ontoereikend

matig

matig

matig

voldoet

voldoet niet

X

Ecologie totaal

ontoereikend

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

matig

voldoet niet
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Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

Macrofauna (EKR)

≥ 0,50

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,30

X

Vis (EKR)

≥ 0,25

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,40

X

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,09

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 1,30

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

3

onzeker

4

3

3

vrijwel zeker

4

3

2

vrijwel zeker

4

3

vrijwel zeker

3

2

vrijwel zeker

4

4

Algemeen fysische chemie

≤ 200

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

2

3

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

60 - 120

X

≥ 0,65

X

Doorzicht (zgm) (m)

4

2

vrijwel zeker

3

onzeker

A
NVT

X

≤ 25,0

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

2

2

2

2

3

Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
benzo(a)antraceen

X

kobalt

X

voldoet

voldoet

2015

NVT

2020
voldoet niet

voldoet niet

methylazinfos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet

onzeker
onzeker
redelijk zeker
onzeker
onzeker

Motivering ecologische toestand:
Het achterblijven van de scores voor macrofauna en vis, is grotendeels te wijten aan het ontbreken van voldoende
areaal ondergedoken waterplanten, die een belangrijk habitat vormen voor beide groepen.

Chemische toestand
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Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet

2015
voldoet

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

2009

2015

onzeker

Doelbereik 2027
2020

Niet-ubiquitaire stoffen
- Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)
Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.
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3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Riooloverstorten

Stedelijke
ontwikkeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Fysische chemie - overig, Specifieke
verontreinigende stoffen, Fysische chemie nutriënten, Fytoplankton, Macrofauna, Vis,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen
Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fysische chemie - nutriënten, Fytoplankton,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Hoogwaterbeschermi
ng

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor
hoogwaterbescherming
Verdwijnen watersysteem voor
hoogwaterbescherming en door
klimaatverandering

Overige waterflora

Recreatie

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor recreatie

Overige waterflora

Transport

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor scheepvaart

Overige waterflora

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora

Anders

Andere antropogene belastingen

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Hoogwaterbeschermi
ng

Overige waterflora

Toelichting:
De externe nutriëntenbelasting is te hoog, grotendeels als gevolg van de inlaat/doorstroom vanuit de boezem.
Hierdoor komen er te veel algen tot ontwikkeling, en treedt periodiek bloei op van ongewenste soorten. Ondanks deze
algengroei is het lichtklimaat op orde, omdat grote delen ondiep zijn. Toch komen er weinig waterplanten tot
ontwikkeling. Dit komt door de aanwezigheid van veel slap slib dat door brasems omgewoeld wordt (slechte structuur
voor vestiging van waterplanten). Een belangrijk habitat voor macrofauna en vis is daardoor nauwelijks aanwezig en
kritische (doel)soorten ontbreken. Daar komt het effect van een periodiek laag zuurstofgehalte nog bij. Het lage
zuurstofgehalte wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de combinatie van overstorten, algengroei en zuurstofvraag van
het slib. Voor de oevervegetatie is het vaste peilbeheer een belangrijk knelpunt. In een natuurlijk meer is een brede
verlandingszone aanwezig die jaarlijks inundeert en waar hoge vegetatie met riet als belangrijkste soort tot
ontwikkeling komt. Dit ontbreekt vrijwel geheel.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Boezemwaterberging
Natuurvriendelijke oevers
Uitbreiding waterberging in deelsystemen
Vispassages

Omvang:
1 stuks
20 km
1 stuks
2 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:
Voortgang:

Inrichting
stuks
Uitgevoerd: 1

Omvang: 1 stuks
Motivering:

Toelichting:
Maatregel:
Voortgang:

Natuurvriendelijke oevers
km
Uitgevoerd: 50

Motivering:

Toelichting:

Variant 2015-2021

Maatregel:

Vispassages

stuks
Voortgang:
Planvoorbereiding: 1
Toelichting:

Omvang: 50 km

Omvang: 1 stuks
Motivering:

Variant 2015-2021

Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Oorspronkelijke naam:

aanpak overstorten met negatieve effecten na onderzoek

SGBP categorie:

aanpakken overstorten gemengde stelsels

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 10 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het is bekend dat overstorten soms lokaal tot negatieve effecten voor de ecologie
kunnen zorgen. Indien uit onderzoek blijkt dat een specifieke overstort problemen
geeft, wordt in samenwerking met de betreffende gemeente onderzocht wat een
oplossing zou kunnen zijn.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig, Specifieke verontreinigende
stoffen

Oorspronkelijke naam:

afrasteren oevers (waterzijde) om vegetatiegroei op gang
te brengen

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân
**) in totaal 118 km voor meerdere waterlichamen.
Bescherming van oevers om vegetatiegroei te bevorderen. Niet gespecificeerd, dat
is afhankelijk van de lokatie en oorzaak.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

bladinval verminderen (bomen kappen, gericht op hoeken
in het systeem)

SGBP categorie:

overige bronmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 3 stuks voor meerdere waterlichamen.
Deze maatregel is vooral van belang voor stedelijk gebied. De maatregel dient ter
beperking van baggeraanwas en ter beperking van de nutriëntenbelasting. Niet
grootschalig uitvoeren, maar vooral specifieke probleemlocaties.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

bronmaatregelen beperken baggeraanwas

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 7 stuks voor meerdere waterlichamen.
Teveel bagger is in veel systemen een probleem, omdat het voor lage
zuurstofgehaltes zorgt, een slecht lichtklimaat door opwerveling en omdat
waterplanten er slecht in kiemen en wortelen. Deze maatregel moet afspoeling van
land voorkomen. Voorbeelden: natuurvriendelijk inrichting, of greppel voor de oever,
stevige vegetatie of kades.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

doorspoelen IJsselmeerwater winterperiode (na evaluatie)

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:

Wetterskip Fryslân
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Toelichting:

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het boezemwater in Fryslân is over het algemeen voedselrijk. Er zijn afgelopen
jaren goede ervaringen opgedaan met verhoogde doorspoeling met IJsselmeerwater.
Het water is helderder en bevat minder nutriënten. Na evaluatie van meetgegevens
en ervaringen, wordt de wenselijkheid van het doorgaan met deze maatregel
bepaald.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten
Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek aanleg structuren driehoeksmossel

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen jaarlijks veel larven van driehoeksmosselen het boezemsysteem van
Fryslân binnen. Driehoeksmosselen hebben door hun filterende werking een
positieve invloed op de waterkwaliteit. We gaan met deze maatregel na of we de
ontwikkeling van driehoeksmosselen kunnen stimuleren door middel van
aanbrengen van structuren waar de zich op kunnen hechten.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissie scheepvaart

SGBP categorie:

verminderen emissie scheepvaart

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen nog veel ongezuiverde lozingen voor en we treffen resten van antifouling
aan in de monitoring. Deze maatregel richt zich op het verminderen van deze
bronnen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.
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Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis
Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
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Toelichting:

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, Biologie totaal, Doorzicht,
Ecologie toestand of potentieel,
Macrofauna-kwaliteit, Prioritaire stoffen - ubiquitair,
Prioritaire stoffen totaal, Specifieke verontreinigende
stoffen, stikstof totaal, Vis-kwaliteit

Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.
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Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Groote Wielen

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Doeltype:

M14
Sterk Veranderd

Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Status:

Provincies:

Provincie Fryslân (Friesland)

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:

Gemeente(n):

Leeuwarden, Tytsjerksteradiel

Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen):

Waterlichaamcode:

NL02V12

1.11 km²
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Karakterschets:
De Grote Wielen hebben een belangrijke natuurfunctie en zijn begrensd als Vogel- en Habitatrichtlijn-gebied en
daarmee Natura2000-gebied. Er vindt geen beroepsscheepvaart plaats. De recreatievaart is zeer beperkt. Er wordt
wel gezeild, gesurft en gevist. Er bevindt zich één officiële zwemlocatie in het gebied. Vanuit het omringende gebied
wordt nog water uitgeslagen op de Grote Wielen, onder andere vanuit de Kleine Wielen en de polders ten oosten van
de Grote Wielen. Belasting met nutriënten vindt vooral plaats vanuit de Kleine Wielen (gemaal Schanserbrug) en de
Rypstsjerksterpolder. Door maatregelen in de Kleine Wielen neemt deze belasting naar verwachting af.
Naast open water, ontstaan door veenwinning en zeedoorbraken, bestaat het waterlichaam Grote Wielen uit
uitgestrekte graslandpolders. Het grootse deel hiervan zijn winterpolders (o.a. aan de westzijde de Binnemiede en
Weeshuspolder). De zomerpolders staan in de trektijd en winter onder water en zijn dan belangrijk als slaapplaats
voor ganzen, eenden, meeuwen en steltlopers. Er zijn nog kleine gedeelten boezemland.
Een klein deel van het gebied bestaat uit moeras. Er liggen twee eendenkooien. Het natuurgebied de Grote Wielen
heeft een grote variatie in begroeiing, door verschil in grondsoorten, met overgangen van nat naar droog en met
relatie grote hoogteverschillen.
Het waterlichaam wordt gevoed door uitgemalen polderwater, IJsselmeerwater, regen en grondwater. De waterstand
kan in beperkte mate fluctueren, waardoor bij hoge waterstanden boezemlanden onderstromen. De gemiddelde
waterdiepte is 1,8 meter. 25 % van de oppervlakte is bezet met waterriet.De bodem bestaat uit zand en veen.
Beschermde gebieden:
Zwemwater
-

Grutte Wielen, Leeuwarden (NLBW02_9013)

Vogelrichtlijngebied
-

Groote Wielen (NL_VOG_9)

Habitatrichtlijn gebied
-

Groote Wielen (NL_HAB_9)

Status: Sterk Veranderd
[KRW art 4.3]
Het waterlichaam Groote Wielen heeft de status 'Sterk veranderd' gekregen. De reden hiervoor is,
dat door menselijke ingrepen in de hydromorfologie, de hydromorfologie van het waterlichaam zodanig van
karakter is veranderd dat een goede ecologische toestand niet meer te realiseren is zonder significante
schade aan gebruiksfuncties.
De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam:
- Overig

Anders, zie toelichting
Flexibel peilbeheer in boezemwateren
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X

Overige duurzame
activiteiten

Waterhuishouding en
bescherming tegen
overstromingen

Activiteiten waarvoor water
wordt opgeslagen

Scheepvaart, havens,
recreatie

Milieu in brede zin

gebruiksfuncties

In onderstaande tabel worden hydromorfologische herstelmaatregelen genoemd die nodig zijn een meer natuurlijke
toestand te bereiken, maar die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten op
gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar

False

X
X

False
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Motivering per gebruiksfunctie:
Gebruiksfunctie:

Milieu in brede zin

Motivering:

Gebruiksfunctie:

Het waterlichaam is onderdeel van natuurgebied en recreatiegebied de Groote Wielen. In
de loop der tijd zijn er maatregelen genomen om zowel invulling te geven aan de
natuurfunctie, de recreatiefunctie en de functie voor de recreatievaart. Dit proces is
doorlopen onder de paraplu van het Natura 2000 beheerplan. In dit kader zijn de
mogelijke maatregelen beschouwd. De uitvoerbaarheid is daar bij vanzelfsprekend
meegenomen.
Scheepvaart, met inbegrip van havenfaciliteiten, of recreatie

Motivering:

Beperking van recreatievaart brengt ernstig schade aan de economische bedrijvigheid.

Gebruiksfunctie:

Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering

Motivering:

Door het hanteren van een flexibeler peilbeheer in het boezemwater kunnen in (extreem)
natte situaties hogere waterstanden optreden waardoor de kans op overstroming en
wateroverlast toe neemt. Een gevolg hiervan is een aanzienlijke schade voor zowel de
landbouw als het stedelijk gebied. Omdat het areaal waar schade optreedt door
wateroverlast over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van hier
gelegen gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge kosten mogelijk.
De scheepvaart vraagt eveneens om een sterk gereguleerd peil. Zowel een te laag peil
(i.v.m. minimale diepte voor bevaarbaarheid) als een te hoog peil (i.v.m. voldoende hoogte
voor passeerbaarheid kruisende infrastructuur) leiden ertoe dat de scheepvaart in
mogelijkheden wordt beperkt. Het op andere wijze vervoeren van producten is
noodzakelijk als de functie scheepvaart niet meer kan worden vervuld. Dit heeft per saldo
veelal negatieve effecten voor het milieu.

Beschouwde alternatieven:
Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn
beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en):
- onevenredig hoge kosten
- technisch onhaalbaar
- alternatieven hebben meer negatieve effecten op het milieu
Motivering:
Er zijn twee grootschalige maatregelen op doelmatigheid onderzocht:
Rapportage: Doelmatigheid hogere boezemkaden: Besluitvorming en rapporten over een meer natuurlijk waterpeil
op de Friese boezem, 2010, Wetterskip Fryslân.
Rapportage: Beheervisserij Friese boezem: beoordeling potentiele locaties, Witteveen+Bos, 2013.
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2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.

Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet niet

Chemie

Chemie totaal

voldoet

voldoet

Ubiquitaire stoffen
voldoet

Niet-Ubiquitaire stoffen

voldoet niet

X
voldoet

X
ontoereikend

Ecologie

voldoet niet

X

X

ontoereikend

matig

ontoereikend

matig

ontoereikend

matig

voldoet niet

voldoet niet

X

Ecologie totaal

ontoereikend

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

ontoereikend

voldoet niet
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Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

Macrofauna (EKR)

≥ 0,45

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,30

X

Vis (EKR)

≥ 0,15

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,30

X

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,09

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 1,30

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

4

3

onzeker

4

3

3

vrijwel zeker

4

3

2

vrijwel zeker

4

3

vrijwel zeker

4

3

vrijwel zeker

4

4

Algemeen fysische chemie

≤ 200

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

2

3

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

60 - 120

X

≥ 0,65

X

Doorzicht (zgm) (m)

3

redelijk zeker

3

onzeker

A
3

NVT

X

≤ 25,0

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

3

3

2

2

4

Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
benzo(a)antraceen

X

kobalt

X

voldoet

voldoet

2015

NVT

2020
voldoet niet

voldoet niet

methylazinfos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet

onzeker
onzeker
redelijk zeker
onzeker
onzeker

Motivering ecologische toestand:
De belasting met fosfor is te hoog, hoofdzakelijk door aanvoer uit poldergemalen. Hierdoor groeien er veel algen. In
combinatie met de diepte (gem 1,7 m) valt er te weinig licht op de bodem. Dit vormt een knelpunt voor de
ontwikkeling van waterplanten. Daar komt nog bij dat zich plaatselijk slib ophoopt, dat door brasems wordt
opgewoeld. Dit levert een slechte structuur voor wortelende waterplanten. Het vaste peil vormt een belangrijk
knelpunt voor de oevervegetatie. Omdat de vegetatie marginaal ontwikkeld is, is er weinig geschikt habitat voor
macrofauna en vis. De soortensamenstelling van deze groepen is daardoor onvoldoende.
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Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet niet

2015
voldoet

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

2009

2015

onzeker

Doelbereik 2027
2020

Niet-ubiquitaire stoffen
- Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)
Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.
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3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen, Specifieke
verontreinigende stoffen

Hoogwaterbeschermi
ng

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor
hoogwaterbescherming
Verdwijnen watersysteem voor
hoogwaterbescherming en door
klimaatverandering

Overige waterflora, Macrofauna, Vis

Recreatie

Fysieke wijziging watersysteem
voor recreatie

Overige waterflora, Macrofauna, Vis

Transport

Fysieke wijziging watersysteem
voor scheepvaart

Overige waterflora, Macrofauna, Vis

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora, Macrofauna, Vis

Anders

Andere antropogene belastingen

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Hoogwaterbeschermi
ng

Overige waterflora, Macrofauna, Vis

Toelichting:
De belasting met P is te hoog, hoofdzakelijk door aanvoer uit poldergemalen. Hierdoor groeien er veel algen. In
combinatie met de diepte (gemiddeld 1,7 m) valt er te weinig licht op de bodem. Dit vormt een knelpunt voor de
ontwikkeling van waterplanten. Daar komt bij dat zich plaatselijk slib ophoopt, dat door brasems wordt omgewoeld.
Dit levert een slechte structuur voor wortelende waterplanten. Het vaste peil vormt een belangrijk knelpunt voor de
oevervegetatie. In een natuurlijk meer is een brede verlandingszone aanwezig die jaarlijks inundeert en waar hoge
vegetatie met riet als belangrijkste soort tot ontwikkeling komt. Dit ontbreekt vrijwel geheel. Omdat de vegetatie slecht
ontwikkeld is, is er weinig geschikt habitat voor macrofauna en vis. De soortensamenstelling van deze groepen is
daardoor onvoldoende. Daar komt bij dat er periodiek lage zuurstofconcentraties zijn, grotendeels veroorzaakt door
oxidatieprocessen in het bodemslib.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Voor maatregelen ten behoeve van de zwemwaterrichtlijn wordt verwezen naar www.zwemwater.nl.

Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Natuurvriendelijke oevers

Omvang:
5 km

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:
Voortgang:

Inrichting
stuks
Uitgevoerd: 1

Omvang: 1 stuks
Motivering:

Toelichting:
Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Oorspronkelijke naam:

inrichting natuurvriendelijke oevers

SGBP categorie:

verondiepen watergang/-systeem

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: 5,5 ha

De aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk om de habitat voor veel
soorten te verbeteren. Het gaat hier voornamelijk om maatregelen als inhammen
afzetten, zodat vegetatie zich kan ontwikkelen.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

vergroten begroeibaar areaal vegetatie

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
Lokaal worden er verondiepingen gerealiseerd, zodat waterplanten zich kunnen
ontwikkelen.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

aanpak overstorten met negatieve effecten na onderzoek

SGBP categorie:

aanpakken overstorten gemengde stelsels

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: 1 stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 10 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het is bekend dat overstorten soms lokaal tot negatieve effecten voor de ecologie
kunnen zorgen. Indien uit onderzoek blijkt dat een specifieke overstort problemen
geeft, wordt in samenwerking met de betreffende gemeente onderzocht wat een
oplossing zou kunnen zijn.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig, Specifieke verontreinigende
stoffen

Oorspronkelijke naam:

afrasteren oevers (waterzijde) om vegetatiegroei op gang
te brengen

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân
**) in totaal 118 km voor meerdere waterlichamen.
Bescherming van oevers om vegetatiegroei te bevorderen. Niet gespecificeerd, dat
is afhankelijk van de lokatie en oorzaak.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

beperken invloed recreatievaart

SGBP categorie:

beperken recreatie

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Omvang: **) ha

**) in totaal 1 ha voor meerdere waterlichamen.
Recreatievaart zorgt met golfslag en opwoeling van slib voor slechte condities voor
waterplanten. Lokaal zoneren kan op die plekken de planten bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

bronmaatregelen beperken baggeraanwas

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:

Wetterskip Fryslân
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Toelichting:

**) in totaal 7 stuks voor meerdere waterlichamen.
Teveel bagger is in veel systemen een probleem, omdat het voor lage
zuurstofgehaltes zorgt, een slecht lichtklimaat door opwerveling en omdat
waterplanten er slecht in kiemen en wortelen. Deze maatregel moet afspoeling van
land voorkomen. Voorbeelden: natuurvriendelijk inrichting, of greppel voor de oever,
stevige vegetatie of kades.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

doorspoelen IJsselmeerwater winterperiode (na evaluatie)

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het boezemwater in Fryslân is over het algemeen voedselrijk. Er zijn afgelopen
jaren goede ervaringen opgedaan met verhoogde doorspoeling met IJsselmeerwater.
Het water is helderder en bevat minder nutriënten. Na evaluatie van meetgegevens
en ervaringen, wordt de wenselijkheid van het doorgaan met deze maatregel
bepaald.

Kwaliteitselement:

Omvang: **) stuks

Fysische chemie - nutriënten
Omvang: **) km

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek aanleg structuren driehoeksmossel

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen jaarlijks veel larven van driehoeksmosselen het boezemsysteem van
Fryslân binnen. Driehoeksmosselen hebben door hun filterende werking een
positieve invloed op de waterkwaliteit. We gaan met deze maatregel na of we de
ontwikkeling van driehoeksmosselen kunnen stimuleren door middel van
aanbrengen van structuren waar de zich op kunnen hechten.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissie scheepvaart

SGBP categorie:

verminderen emissie scheepvaart

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen nog veel ongezuiverde lozingen voor en we treffen resten van antifouling
aan in de monitoring. Deze maatregel richt zich op het verminderen van deze
bronnen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

vispasseerbaar maken kunstwerken

SGBP categorie:

vispasseerbaar maken kunstwerken

Initiatiefnemer:

Wetterskip Fryslân + Provincie
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Toelichting:

**) in totaal 26 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het passeerbaar maken van kunstwerken zal de laatste belangrijke knelpunten voor
vismigratie opheffen. Andere waterdieren en planten die zich door water
verspreiden, profiteren hier ook van.

Kwaliteitselement:

Vis

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving
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SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Omvang: **) stuks

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, Biologie totaal, Doorzicht,
Ecologie toestand of potentieel, fosfor totaal,
Fytoplankton-kwaliteit, Macrofauna-kwaliteit,
Prioritaire stoffen - ubiquitair, Prioritaire stoffen
totaal, Specifieke verontreinigende stoffen, stikstof
totaal, Vis-kwaliteit
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Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Laagveenplassen Friesland

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord
Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Doeltype:

M27

Status:

Sterk Veranderd

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
Provincie Fryslân (Friesland), Provincie
consumptie:
Overijssel
Gemeente(n):
Heerenveen, Leeuwarden,
NL02V4
Waterlichaamcode:
Smallingerland, Steenwijkerland,
Tytsjerksteradiel, Weststellingwerf, De
Fryske Marren
Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen): 37.29 km²
Provincies:
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Karakterschets:
Het betreft geïsoleerde laagveenplassen met een oppervlakte groter dan 250 ha. Het gaat om plassen in (rond) de
volgende gebieden: Alde Feanen, De Deelen, Lindevallei, Rottige Meente, Brandemeer, en Easterskar. De totale
oppervlakte van het waterlichaam is ruim 3500 ha.
De laagveenplassen liggen in het Lage Midden van de provincie Fryslân. Het zijn restanten van een vrijwel
aaneengesloten veengebied dat zich in het Holoceen aan de westrand van het Drents Plateau heeft gevormd. Het
oorspronkelijke veen bestond voornamelijk uit hoogveen. Dit waren grootschalige, door regenwater gevoede,
voedselarme veengebieden die grotendeels bestonden uit veenmosveen.
Allerlei opeenvolgende natuurtypen zijn aanwezig (van open water via verlanding naar veen en soms bos). Soms kan
zich zelfs hoogveen vormen.
Beschermde gebieden:
Vogelrichtlijngebied
-

Alde Feanen (NL_VOG_13), Deelen (NL_VOG_14)

Habitatrichtlijn gebied
-

Alde Feanen (NL_HAB_13), Rottige Meenthe & Brandemeer (NL_HAB_18)

Status: Sterk Veranderd
[KRW art 4.3]
Het waterlichaam Laagveenplassen Friesland heeft de status 'Sterk veranderd' gekregen. De reden hiervoor is,
dat door menselijke ingrepen in de hydromorfologie, de hydromorfologie van het waterlichaam zodanig van
karakter is veranderd dat een goede ecologische toestand niet meer te realiseren is zonder significante
schade aan gebruiksfuncties.
De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam:
- Overig

Anders, zie toelichting
Peilwijziging poldergebieden in agrarisch gebied
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Overige duurzame
activiteiten

Waterhuishouding en
bescherming tegen
overstromingen

Activiteiten waarvoor water
wordt opgeslagen

Scheepvaart, havens,
recreatie

Milieu in brede zin

gebruiksfuncties

In onderstaande tabel worden hydromorfologische herstelmaatregelen genoemd die nodig zijn een meer natuurlijke
toestand te bereiken, maar die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten op
gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar

False

X
X

False
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Motivering per gebruiksfunctie:
Gebruiksfunctie:

Milieu in brede zin

Motivering:

De laagveenplassen liggen alle temidden van gebieden met bebouwing, met een
natuurfunctie (Natura 2000) en een agrarische functie.
In de loop der jaren is de inrichting en het beheer afgestemd op de bediening van al deze
functies. Maatregelen om de gebieden in een natuurlijker staat te brengen moeten
rekening houden met die overige (econo mische) functies. De beschouwing van
maatregelen en van uitvoerbaarheid is onderdeel van het opstellen van de beheerplannen
Natura 2000.
Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering

Gebruiksfunctie:
Motivering:

Oppervlaktewaterpeilen hebben een rechtstreekse invloed op het grondwaterpeil en
omgekeerd. De laagveenplassen zijn meestal gelegen in een agrarische omgeving. De
natuur heeft een hoger peil dan het agrische gebied. Dit peilbeheer is zowel voor het
natuurgebied als het agrarisch gebied noodzakelijk.
In de laagveenmoerassen in de Alde Feanen zijn peilen specifiek ingesteld voor de
natuurdoelen.

Beschouwde alternatieven:
Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn
beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en):
- onevenredig hoge kosten
Motivering:
Het handhaven van de laagveenplassen is alleen mogelijk met een uitgekiend peilbeheer. Het peilverschil is niet te
verminderen (hoogstens in bufferzones). Hogere peilen in de agrarische omgeving leidt tot sterk verminderde
agrarische opbrengsten.

Wijzigingen waterlichaam
Waterlichaam aangepast qua geometrie. Extra petgaten toegevoegd in de Alde Feanen en deels petgaten verwijderd
want onderdeel van de boezem en dus behorend bij waterlichaam NL02V11
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2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.

Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet niet

Chemie

Chemie totaal

voldoet niet

voldoet niet

Ubiquitaire stoffen
voldoet niet

Niet-Ubiquitaire stoffen

voldoet niet

X
voldoet

X
matig

Ecologie

voldoet niet

X

X

matig

matig

matig

matig

ontoereikend

matig

voldoet niet

voldoet niet

X

Ecologie totaal

matig

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

ontoereikend

voldoet niet
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Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

Macrofauna (EKR)

≥ 0,55

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,60

X

Vis (EKR)

≥ 0,60

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,60

X

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,09

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 1,30

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

4

3

redelijk zeker

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

3

3

vrijwel zeker

3

2

3

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

3

vrijwel zeker

3

3

Algemeen fysische chemie

≤ 200

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

3

4

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 7,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

60 - 120

X

≥ 0,90

X

Doorzicht (zgm) (m)

2

vrijwel zeker

3

3

onzeker

NVT

X

≤ 25,0

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

2

3

3

2

4

Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
ammonium

X

arseen

X

voldoet

voldoet

2015

2020

voldoet niet

voldoet niet

voldoet

voldoet niet

deltamethrin

voldoet niet

fenamifos

voldoet niet

imidacloprid

voldoet niet

zilver

voldoet niet

zink
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voldoet

X

voldoet

NVT
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onzeker
onzeker
onzeker
redelijk zeker
redelijk zeker
onzeker
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Motivering ecologische toestand:
De nutriëntenbelasting is te hoog in referentiegebied de Deelen, waarbij ganzen een belangrijke rol spelen. Er
komen echter niet te veel algen tot ontwikkeling. Hierdoor is het lichtklimaat op orde en komen er lokaal
waterplanten tot ontwikkeling. Er is lokaal sprake van grootschalige woekering van enkele soorten, maar er komen
ook doelsoorten tot ontwikkeling. Er is veel slib aanwezig en de waterbodem is te voedselrijk. Het zuurstofgehalte
is periodiek te laag. Dit kan komen door belasting door bladinval, door uitwerpselen van watervogels en door de
zuurstofvraag van de bodem. Mogelijk komen hierdoor onvoldoende doelsoorten onder de macrofauna tot
ontwikkeling. Ook de toxische druk kan een oorzaak zijn van de beperkte soortensamenstelling onder de
macrofauna.

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet

2015

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

voldoet niet

A

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

2009

2015

onzeker

Doelbereik 2027
2020

Niet-ubiquitaire stoffen
- Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)
Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.
Zink is een klasse achteruitgegaan en komt uit op slecht. Het toetsresultaat wordt veroorzaakt door 1 uitschieter die
gemeten is in november 2019. De waarde in december was ook nog iets verhoogd, maar daarna wordt zink niet meer
aangetroffen boven de rapportagegrens.
Het is erg lastig om te achterhalen wat de oorzaak van die uitschieter is geweest.
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3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Eén of meerdere

Overige diffuse bronnen

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Hoogwaterbeschermi
ng

Fysieke wijziging watersysteem
voor hoogwaterbescherming

Overige waterflora, Macrofauna

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora, Macrofauna

Anders

Andere antropogene belastingen

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Toelichting:
Gebaseerd op deelgebied de Deelen.
De externe nutriëntenbelasting is te hoog, waarbij ganzen een belangrijke rol spelen. Er komen echter niet te veel
algen tot ontwikkeling. Hierdoor is het lichtklimaat op orde en komen er (toch) voldoende waterplanten tot
ontwikkeling. Er is veel slib aanwezig en de waterbodem is te voedselrijk. Desondanks is er geen sprake van
grootschalige woekering van enkele soorten en komen voldoende doelsoorten tot ontwikkeling. Het zuurstofgehalte is
periodiek te laag. Dit kan komen door belasting door bladinval, door uitwerpselen van watervogels en door de
zuurstofvraag van de bodem. Mogelijk komen hierdoor onvoldoende doelsoorten onder de macrofauna tot ontwikkeling.
Ook de toxische druk (geen directe bron bekend) kan een oorzaak zijn van de beperkte soortensamenstelling onder
de macrofauna. De bereikbaarheid van het gebied is onvoldoende voor vis, maar dit is hier geen knelpunt. De huidige
visstand zou door extra connectiviteit negatief beïnvloed worden.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Inundatiezones
Vispassages

Omvang:
1 stuks
1 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:

Inrichting

stuks
Voortgang:
Planvoorbereiding: 1

Omvang: 1 stuks
Motivering:

Toelichting:
Maatregel:

Vispassages

stuks
Voortgang:
Planvoorbereiding: 1

Omvang: 1 stuks
Motivering:

Toelichting:
Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Oorspronkelijke naam:

Verplaatsen inlaat

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: 1 stuks

Door kritisch te kijken waar, wanneer welk water en via welke route wordt ingelaten,
kan een groot effect hebben op de waterkwaliteit. Als er minder voedselrijk water
ingelaten hoeft te worden, is dat gunstig.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

afrasteren oevers (waterzijde) om vegetatiegroei op gang
te brengen

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân
**) in totaal 118 km voor meerdere waterlichamen.
Bescherming van oevers om vegetatiegroei te bevorderen. Niet gespecificeerd, dat
is afhankelijk van de lokatie en oorzaak.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

bladinval verminderen (bomen kappen, gericht op hoeken
in het systeem)

SGBP categorie:

overige bronmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 3 stuks voor meerdere waterlichamen.
Deze maatregel is vooral van belang voor stedelijk gebied. De maatregel dient ter
beperking van baggeraanwas en ter beperking van de nutriëntenbelasting. Niet
grootschalig uitvoeren, maar vooral specifieke probleemlocaties.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

flexibel peilbeheer

SGBP categorie:

aanpassen streefpeil

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 30 stuks voor meerdere waterlichamen.
Een star (en vaak omgekeerd) peilbeheer is nadelig voor de waterkwaliteit.
Grootschalig flexibel peilbeheer is vrijwel onmogelijk. Het gaat hier om kleinschalige
maatregelen, met maatwerk in te passen. Dit ten behoeve van uitbreiding areaal
met natuurlijk peilbeheer/optimale kansen voor vegetatieontwikkeling.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten
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Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

onderzoek mogelijkheden vismigratievoorzieningen
effectief gebruiken, beheer aanpassen.

SGBP categorie:

vispasseerbaar maken kunstwerken

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 2 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de migratiemogelijkheden voor
vis te verbeteren. Zo mogelijk worden deze uitgevoerd.

Kwaliteitselement:

Vis

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.
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Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen
Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Omvang: **) stuks

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
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Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, Biologie totaal, cypermethrin,
Ecologie toestand of potentieel,
Fytoplankton-kwaliteit, Macrofauna-kwaliteit,
Overige waterflora-kwaliteit, Prioritaire stoffen nieuw vanaf 2013 - nr. 34 t/m 45, Prioritaire stoffen ubiquitair, Prioritaire stoffen totaal, Specifieke
verontreinigende stoffen, stikstof totaal, Zuurgraad

Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Nannewijd

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Doeltype:

M14
Sterk Veranderd

Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Status:

Provincies:

Provincie Fryslân (Friesland)

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:

Gemeente(n):

De Fryske Marren

Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen):

Waterlichaamcode:

NL02V5a

0.96 km²
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Karakterschets:
Kleine polderplas (circa 100 hect.) in oorspronkelijk veengebied met een gemiddelde diepte van 1 m. De plas wordt
(in de zomer) gevoed door een opmaling vanuit de Tjonger.Het water passeert daarbij een rietveld. Er is weinig of
geen peilvariatie. De bodem bestaat uit zand en resten van veen. In het noordelijk deel ligt de bebouwde kom van het
dorp Oudehaske..
Naast natuurgebied, beheerd door Staatsbosbeheer, is het gebied ook belangrijk als recreatiegebied (officiële
zwemwater, surfen, zeilen, vissen en schaatsen). Er is één beroepsvisser in het gebied actief.
Voor een uitgebreide beschrijving van de toestand en de effecten van de uitgevoerde maatregelen in de jaren
1994-1995 wordt verwezen naar het rapport 'Integraal waterbeheerproject Nannewijd:na 10 jaar de balans
opgemaakt', 2005.
Beschermde gebieden:
Zwemwater
-

Nannewiid, Oudehaske (NLBW02_9019)

Status: Sterk Veranderd
[KRW art 4.3]
Het waterlichaam Nannewijd heeft de status 'Sterk veranderd' gekregen. De reden hiervoor is,
dat door menselijke ingrepen in de hydromorfologie, de hydromorfologie van het waterlichaam zodanig van
karakter is veranderd dat een goede ecologische toestand niet meer te realiseren is zonder significante
schade aan gebruiksfuncties.
De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam:
- Overig

Anders, zie toelichting
Hanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk gebied
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Overige duurzame
activiteiten

Waterhuishouding en
bescherming tegen
overstromingen

Activiteiten waarvoor water
wordt opgeslagen

Scheepvaart, havens,
recreatie

Milieu in brede zin

gebruiksfuncties

In onderstaande tabel worden hydromorfologische herstelmaatregelen genoemd die nodig zijn een meer natuurlijke
toestand te bereiken, maar die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten op
gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar

False

X
X

False
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Motivering per gebruiksfunctie:
Gebruiksfunctie:

Milieu in brede zin

Motivering:

Het waterlichaam Nannewijd ligt in een gebied met functies voor natuur, recreatie,
landbouw en bebouwd gebied. Ingrijpende maatregelen om een natuurlijker toestand te
bereiken gaan ten kosten van de economische belangrijke functies.
Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering

Gebruiksfunctie:
Motivering:

Het waterlichaam Nannewijd ligt midden in agrarisch gebied en bebouwd gebied. Er is
daarom een uitgekiend peilbeheer gerealiseerd en het waterlichaam is hydrologisch
geïsoleerd ten opzichte van de agrarische omgeving.
De waterhuishouding in het bebouwd gebied is gebaad bij een gereguleerd grondwaterpeil.
Oppervlaktewaterpeilen hebben een rechtstreekse invloed op het grondwaterpeil. In lager
gelegen gebieden met een stedelijke en agrarische functie is een hoger grondwaterpeil
ongewenst, omdat hierdoor wateroverlast zal ontstaan in bijvoorbeeld kelders en
kruipruimten (ongezonde leefomgeving). Met een hoger waterpeil is de agrarische
bedrijfsvoering in de omgeving niet mogelijk. Een te laag grondwaterpeil is eveneens
ongewenst in het stedelijk gebied in verband met de afname van stabiliteit van funderingen
(door bijvoorbeeld paalrot) en kades. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor
aanpassing van de gebruiksfuncties in dit gebied zijn alternatieven alleen mogelijk met
een wijziging van gebruiksfuncties en alleen tegen onevenredig hoge kosten.

Beschouwde alternatieven:
Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn
beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en):
- onevenredig hoge kosten
- technisch onhaalbaar
Motivering:
In de periode 1994-1995 zijn maatregelen uitgevoerd na een uitvoerige afweging van diverse alternatieven. Diverse
maatregelen die misschien beter voor het waterlichaam waren geweest zijn afgevallen vanwege de technische
onhaalbaarheid of vanwege de onevenredig hoge kosten.
Rapportage: Beheer en inrichtingsplan Nannewijd, Grontmij, 1989.
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2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.

Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet niet

Chemie

Chemie totaal

voldoet

voldoet

Ubiquitaire stoffen
voldoet

Niet-Ubiquitaire stoffen

voldoet niet

X
voldoet

X
ontoereikend

Ecologie

voldoet niet

X

X

ontoereikend

ontoereikend

ontoereikend

ontoereikend

slecht

matig

voldoet niet

voldoet niet

X

Ecologie totaal

ontoereikend

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

ontoereikend

voldoet niet
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Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

Macrofauna (EKR)

≥ 0,60

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,60

X

Vis (EKR)

≥ 0,60

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,30

X

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,09

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 1,30

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

5

3

redelijk zeker

2

2

vrijwel zeker

4

2

vrijwel zeker

3

3

3

vrijwel zeker

3

2

3

vrijwel zeker

4

4

redelijk zeker

4

2

vrijwel zeker

4

4

Algemeen fysische chemie

≤ 200

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

2

2

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

60 - 120

X

≥ 0,65

X

Doorzicht (zgm) (m)

4

2

vrijwel zeker

3

redelijk zeker

A
NVT

X

≤ 25,0

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

2

2

4

2

4

Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
ammonium

X

benzo(a)antraceen

X

kobalt

X

voldoet niet

voldoet

voldoet

2015
voldoet niet

2020
voldoet niet

voldoet niet

voldoet niet

methylazinfos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet
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Motivering ecologische toestand:
De nutriëntenbelasting vormt geen knelpunt, hoewel de kritische grens in de zomer wel tijdelijk overschreden
wordt. Opvallend is dat er toch een vrij sterke algengroei is. Mogelijk zijn de nutriënten afkomstig uit nalevering uit
het slib in het noordelijk deel. Omdat het water ondiep is, valt er voldoende licht op de bodem. Er komen dan ook
ondergedoken waterplanten tot ontwikkeling. In het zandige deel van het meer vormt nalevering vanuit de
waterbodem geen knelpunt; er is daardoor geen sprake van woekering van enkele soorten, maar van een meer
gevarieerde vegetatie met voldoende doelsoorten. De zuurgraad van het water is te hoog, wat mogelijk een
knelpunt vormt. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door algenbloeien. Verspreiding is voor geen enkele
soortgroep een belemmering. De biomassa vis is verhoogd waardoor omwoeling een mogelijk knelpunt is voor
waterplanten. Het zuurstofverbruik is te hoog, dit komt mogelijk door organische belasting vanuit bomen in het
westen, slib in het noorden en de aanwezigheid van één overstort. Ecologisch effect is onduidelijk (te lage
abundantie positieve soorten macrofauna?). Het vaste peil vormt een belangrijk knelpunt voor de oevervegetatie. In
een natuurlijk meer is een brede verlandingszone aanwezig die jaarlijks inundeert en waar hoge vegetatie met riet
als belangrijkste soort tot ontwikkeling komt. Ook kan bij inundatie van de oeverzone slib bezinken. Dit proces
ontbreekt vrijwel geheel.

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet

2015
voldoet

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

2009

2015

onzeker

Doelbereik 2027
2020

Niet-ubiquitaire stoffen
- Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)
Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.
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3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fysische chemie - nutriënten, Fytoplankton,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Hoogwaterbeschermi
ng

Fysieke wijziging watersysteem
voor hoogwaterbescherming

Overige waterflora, Macrofauna, Vis

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora, Macrofauna, Vis

Anders

Andere antropogene belastingen

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Toelichting:
De externe nutriëntenbelasting vormt geen knelpunt, hoewel de kritische grens in de zomer wel tijdelijk overschreden
wordt. Opvallend is dat er toch een vrij sterke algengroei is. Zeer waarschijnlijk zijn de nutriënten afkomstig uit
nalevering uit het slib in het noordelijk deel. Omdat het water ondiep is, valt er toch voldoende licht op de bodem. Er
komen dan ook ondergedoken waterplanten tot ontwikkeling. In het zandige deel van het meer vormt nalevering vanuit
de waterbodem geen knelpunt; er is daardoor geen sprake van woekering van enkele soorten. Chemisch gezien is de
pH te hoog, wat mogelijk een knelpunt vormt. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk de hoge biomassa algen. Het
ecologisch effect hiervan is onduidelijk. Verspreiding is voor geen enkele soortgroep een belemmering. De biomassa
vis is verhoogd, waardoor omwoeling van de bodem mogelijk een knelpunt is voor waterplanten. Het zuurstofverbruik is
te hoog. Dit komt mogelijk door organische belasting vanuit bomen in het westen, slib in het noorden en de
aanwezigheid van één overstort. Het ecologisch effect hiervan is onduidelijk. Het vaste peil vormt een belangrijk
knelpunt voor de oevervegetatie. In een natuurlijk meer is een brede verlandingszone aanwezig die jaarlijks inundeert
en waar hoge vegetatie met riet als belangrijkste soort tot ontwikkeling komt. Ook kan bij inundatie van de oeverzone
slib bezinken. Dit proces ontbreekt vrijwel geheel.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Voor maatregelen ten behoeve van de zwemwaterrichtlijn wordt verwezen naar www.zwemwater.nl.

Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Er zijn geen maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Oorspronkelijke naam:

aanpak overstorten met negatieve effecten na onderzoek

SGBP categorie:

aanpakken overstorten gemengde stelsels

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 10 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het is bekend dat overstorten soms lokaal tot negatieve effecten voor de ecologie
kunnen zorgen. Indien uit onderzoek blijkt dat een specifieke overstort problemen
geeft, wordt in samenwerking met de betreffende gemeente onderzocht wat een
oplossing zou kunnen zijn.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig, Specifieke verontreinigende
stoffen

Oorspronkelijke naam:

afrasteren oevers (waterzijde) om vegetatiegroei op gang
te brengen

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân
**) in totaal 118 km voor meerdere waterlichamen.
Bescherming van oevers om vegetatiegroei te bevorderen. Niet gespecificeerd, dat
is afhankelijk van de lokatie en oorzaak.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

kwaliteitsbaggeren

SGBP categorie:

verwijderen eutrofe bagger

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 194.458 m3 voor meerdere waterlichamen.
Een voedselrijke baggerlaag is negatief voor de waterkwaliteit. Het verwijderen van
deze laag zorgt voor betere groeicondities voor waterplanten en betere
zuurstofgehaltes in het water. Daarmee is het ook voordelig voor vis en kleine
waterdieren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

uitvoeren actief visstandsbeheer

SGBP categorie:

uitvoeren actief visstandsof schelpdierstandsbeheer

Initiatiefnemer:

Wetterskip Fryslân
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Toelichting:

**) in totaal 165 ha voor meerdere waterlichamen.
Stilstaande wateren kunnen in een stabiele heldere toestand verkeren of in een
stabiele troebele toestand. Als de fosfaatbelasting laag is, maar het water blijft
troebel, dan kan visstandbeheer het laatste zetje zijn om het systeem helder te
krijgen. Deze maatregel is dus alleen aan de orde als het systeem verder qua
inrichting en belasting op orde is.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Kwaliteitselement:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.
Specifieke verontreinigende stoffen
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Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Omvang: **) stuks

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, Biologie totaal, Ecologie toestand
of potentieel, Macrofauna-kwaliteit, Overige
waterflora-kwaliteit, Prioritaire stoffen - ubiquitair,
Prioritaire stoffen totaal, Specifieke verontreinigende
stoffen, stikstof totaal, Vis-kwaliteit, Zuurgraad
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Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Kleine Wielen

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Doeltype:

M14
Sterk Veranderd

Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Status:

Provincies:

Provincie Fryslân (Friesland)

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:

Gemeente(n):

Leeuwarden, Tytsjerksteradiel

Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen):

Waterlichaamcode:

NL02V5b

0.67 km²
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Karakterschets:
De Kleine of Lytse Wielen, ook wel Groene Ster genoemd, is een waterrijk gebied ten oosten van Leeuwarden. Het
heeft zowel een natuurfunctie als een belangrijke recreatieve functie. In 1969 is, in het kader van het beleid uit de
Tweede Nota Ruimtelijke Ordening, voor dit gebied een 1000 ha groot plan ontwikkeld voor een ‘dagrecreatief
element van formaat’. In de jaren hierop is een deel (circa 200 ha) van dit plan daadwerkelijk uitgevoerd, De Groene
Ster genaamd. Het gebied is een zeer intensief gebruikt recreatiegebied (officiële zwemlocatie, vissen, dierentuin,
golfbaan).Het is een recreatieplas die ontstaan is door het vergraven van petgaten. Voor de stranden is zand
aangebracht. De plas wordt gevoed via een inlaat vanuit de boezem aan de oostkant van Leeuwarden. Het
zwemgedeelte is min of meer geïsoleerd van de rest van het gebied.
Beschermde gebieden:
Zwemwater
-

Lytse Wielen, Leeuwarden (NLBW02_9012)

Status: Sterk Veranderd
[KRW art 4.3]
Het waterlichaam Kleine Wielen heeft de status 'Sterk veranderd' gekregen. De reden hiervoor is,
dat door menselijke ingrepen in de hydromorfologie, de hydromorfologie van het waterlichaam zodanig van
karakter is veranderd dat een goede ecologische toestand niet meer te realiseren is zonder significante
schade aan gebruiksfuncties.
De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam:
- Overig

Anders, zie toelichting

Overige duurzame
activiteiten

Waterhuishouding en
bescherming tegen
overstromingen

Activiteiten waarvoor water
wordt opgeslagen

Scheepvaart, havens,
recreatie

Milieu in brede zin

gebruiksfuncties

In onderstaande tabel worden hydromorfologische herstelmaatregelen genoemd die nodig zijn een meer natuurlijke
toestand te bereiken, maar die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten op
gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar

False

X

Motivering per gebruiksfunctie:
Gebruiksfunctie:

Milieu in brede zin

Motivering:

De Kleine Wielen ligt in een omgeving van stedelijk gebied, boezemgebied, natuurgebied
en agrarisch gebied. Het instandhouden van dit recreatiegebied en de overige functies is
alleen mogelijk door een zorgvuldig afgestemde inrichting. Een natuurlijker situatie is niet
haalbaar.
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Beschouwde alternatieven:
Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn
beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en):
- alternatieven hebben meer negatieve effecten op het milieu
Motivering:
In 2013 is een pakket maatregelen uitgevoerd specifiek voor het behalen van een goede toestand en goed
zwemwater. Feitelijk is het waterlichaam nog meer geisoleerd dan voorheen.
Andere maatregelen zijn wel beschouwd, maar niet haalbaar gebleken.

Wijzigingen waterlichaam
Waterlichaam aangepast qua geometrie. Wateren op golfbaan en in Aquazoo verwijderd.

2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.
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Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet niet

Chemie

Chemie totaal

voldoet

voldoet niet

X

X
voldoet

voldoet niet

X

Ubiquitaire stoffen
voldoet

voldoet

Niet-Ubiquitaire stoffen

X
ontoereikend

Ecologie

ontoereikend

ontoereikend

ontoereikend

ontoereikend

matig

matig

voldoet

voldoet niet

X

Ecologie totaal

ontoereikend

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

ontoereikend

voldoet

Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

4

3

3

onzeker

4

4

4

onzeker

4

4

onzeker

3

4

onzeker

Macrofauna (EKR)

≥ 0,60

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,45

X

Vis (EKR)

≥ 0,45

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,60

X

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,09

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 1,30

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

3

redelijk zeker

3

4

Algemeen fysische chemie

≤ 200

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

3

3

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

60 - 120

X

≥ 0,65

X

Doorzicht (zgm) (m)
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NVT

X
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2

3

3

2
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Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
ammonium

X

benzo(a)antraceen

X

kobalt

X

voldoet

2015
voldoet

2020
voldoet niet

voldoet niet

voldoet

voldoet niet

voldoet

methylazinfos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet

onzeker
onzeker
onzeker
redelijk zeker
onzeker
onzeker

Motivering ecologische toestand:
De nutriëntenbelasting is nog te hoog, maar bevindt zich al wel tussen de twee kritische grenzen. Er komen nog
te veel algen tot ontwikkeling en er is periodiek sprake van bloei van blauwalgen. Er wordt actief doorgespoeld om
deze (blauw)algenbloei te voorkomen (zwemwaterlocatie). Er valt te weinig licht op de bodem. Waterplanten
komen hierdoor moeilijk tot ontwikkeling omdat er veel slap slib ligt en bovendien omgewoeld wordt door de
brasems (ongeschikte structuur voor waterplanten). Omdat er weinig planten groeien, is er weinig geschikt
substraat voor macrofauna en vis. Voor deze twee groepen komt daar het effect van een hoog BZV-gehalte met
kans op lagere zuurstofconcentraties (veroorzaakt door oxidatieprocessen in het slib). Het vaste peil vormt een
belangrijk knelpunt voor de oevervegetatie.

Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet niet

2015
voldoet

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

2009

2015

onzeker

Doelbereik 2027
2020

Niet-ubiquitaire stoffen
- Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)
Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.
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3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fysische chemie - nutriënten, Fytoplankton,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen, Specifieke
verontreinigende stoffen

Recreatie

Fysieke wijziging watersysteem
voor recreatie

Overige waterflora, Macrofauna, Vis

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora, Macrofauna, Vis

Stedelijke
ontwikkeling

Zwerfvuil of illegale stortplaatsen

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke
verontreinigende stoffen

Anders

Andere antropogene belastingen

Fysische chemie - nutriënten, Fytoplankton

Toelichting:
De nutriëntenbelasting is nog te hoog maar bevindt zich al wel tussen de twee kritische grenzen. Dit betekent dat het
systeem zowel in een heldere als troebele toestand kan verkeren. Er komen nog te veel algen tot ontwikkeling en er
is periodiek sprake van bloei van blauwalgen. Er wordt actief doorgespoeld om deze (blauw)algenbloei te voorkomen
(zwemwaterlocatie). Er valt te weinig licht op de bodem. Waterplanten komen hierdoor moeilijk tot ontwikkeling. Ook
ligt er veel slap slib op de bodem dat bovendien omgewoeld wordt door de brasems (ongeschikte structuur voor
waterplanten). Omdat er weinig planten groeien, is er weinig geschikt substraat voor macrofauna en vis. Voor deze
twee groepen komt daar het effect van een hoog BZV-gehalte, met kans op lagere zuurstofconcentraties (veroorzaakt
door oxidatieprocessen in het slib). Het vaste peil vormt een belangrijk knelpunt voor de oevervegetatie. In een
natuurlijk meer is een brede verlandingszone aanwezig die jaarlijks inundeert en waar hoge vegetatie met riet als
belangrijkste soort tot ontwikkeling komt en waar slib kan bezinken. Dit ontbreekt vrijwel geheel.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Voor maatregelen ten behoeve van de zwemwaterrichtlijn wordt verwezen naar www.zwemwater.nl.

Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Natuurvriendelijke oevers

Omvang:
7,5 km

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Omvang: 1 stuks

Oorspronkelijke naam:

aanpak voeren watervogels

SGBP categorie:

overige bronmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
Het veelvuldig voeren van eenden en andere watervogels kan een belangrijke bron
zijn van voedingsstoffen in het water. Samen met gemeente nagaan wat mogelijk is
om dit tegen te gaan.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

defosfatering waterinlaat

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: 1 stuks

Met deze maatregel wordt het teveel aan fosfaat uit inlaatwater gehaald. Het is een
defosfatering (dmv ijzer- of aluminiumzoutendosering) via een technische zuivering.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoeksmaatregel: inlaatzuivering of baggeren+actief
visstandsbeheer

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
Het betreft hier een onderzoeksmaatregelen naar wat het effectiefst is om de
waterkwaliteit in de Kleine Wielen op orde te kijgen: inlaat beperken, zuivering van
inlaatwater, kwaliteitsbaggeren en/of actief biologisch beheer.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

beperken waterinlaat

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 2 stuks voor meerdere waterlichamen.
Door kritisch te kijken waar, wanneer welk water en via welke route wordt ingelaten,
kan een groot effect hebben op de waterkwaliteit. Als er minder voedselrijk water
ingelaten hoeft te worden, is dat gunstig.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

bladinval verminderen (bomen kappen, gericht op hoeken
in het systeem)

SGBP categorie:

overige bronmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 3 stuks voor meerdere waterlichamen.
Deze maatregel is vooral van belang voor stedelijk gebied. De maatregel dient ter
beperking van baggeraanwas en ter beperking van de nutriëntenbelasting. Niet
grootschalig uitvoeren, maar vooral specifieke probleemlocaties.

Kwaliteitselement:

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

kwaliteitsbaggeren

SGBP categorie:

verwijderen eutrofe bagger

Omvang: 1 stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Omvang: **) m3

Initiatiefnemer:
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Toelichting:

**) in totaal 713.042 m3 voor meerdere waterlichamen.
Een voedselrijke baggerlaag is negatief voor de waterkwaliteit. Het verwijderen van
deze laag zorgt voor betere groeicondities voor waterplanten en betere
zuurstofgehaltes in het water. Daarmee is het ook voordelig voor vis en kleine
waterdieren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

slibvang of bezinkingsmaatregelen bagger

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 4 stuks voor meerdere waterlichamen.
De aanwas van bagger is een probleem, onder andere voor waterplanten. De aanleg
van een verdieping (diepe put) kan er voor zorgen dat nieuwe bagger zich in de
verdieping verzamelt.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

uitvoeren actief visstandsbeheer

SGBP categorie:

uitvoeren actief visstandsof schelpdierstandsbeheer

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 165 ha voor meerdere waterlichamen.
Stilstaande wateren kunnen in een stabiele heldere toestand verkeren of in een
stabiele troebele toestand. Als de fosfaatbelasting laag is, maar het water blijft
troebel, dan kan visstandbeheer het laatste zetje zijn om het systeem helder te
krijgen. Deze maatregel is dus alleen aan de orde als het systeem verder qua
inrichting en belasting op orde is.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissie scheepvaart

SGBP categorie:

verminderen emissie scheepvaart

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) ha

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen nog veel ongezuiverde lozingen voor en we treffen resten van antifouling
aan in de monitoring. Deze maatregel richt zich op het verminderen van deze
bronnen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora
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Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) km

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

Initiatiefnemer:
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Toelichting:

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Omvang: **) stuks

5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, Biologie totaal, Doorzicht,
Ecologie toestand of potentieel, fosfor totaal,
Fytoplankton-kwaliteit, Macrofauna-kwaliteit,
Overige waterflora-kwaliteit, Prioritaire stoffen ubiquitair, Prioritaire stoffen totaal, Specifieke
verontreinigende stoffen, Vis-kwaliteit

Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
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Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Sneekermeergebied e.o.

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn Noord

Doeltype:

M14
Sterk Veranderd

Waterbeheerder:

Wetterskip Fryslân

Status:

Provincies:

Provincie Fryslân (Friesland)

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
consumptie:

Gemeente(n):

Leeuwarden, De Fryske Marren,
Waterlichaamcode:
Súdwest-Fryslân
Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen): 14.94 km²
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Karakterschets:
Het waterlichaam Sneekermeergebied wordt gevoed door uitgemalen polderwater, IJsselmeerwater, regen en
grondwater. De waterstand kan in beperkte mate fluctueren, waardoor bij hoge waterstanden boezemlanden
onderstromen. De gemiddelde waterdiepte bedraagt 2,38 meter. Circa 5 % van de totale oppervlakte is ondieper dan
0,7 meter. Circa 10 % van de oppervlakte is begroeid met waterriet. Het Sneekermeer heeft een belangrijke
natuurfunctie. Een deel van het waterlichaam “Sneekermeergebied e.o.” is begrensd als Vogelrichtlijngebied en is
daarmee ook Natura2000-gebied. De hoofdvaarroute voor beroepsvaart (takt aan op het Prinses Margrietkanaal) loopt
door het Sneekermeer. Tevens vindt in het Sneekermeer intensieve recreatievaart plaats. Ook wordt er door zowel
sport als beroeps gevist. In het waterlichaam bevinden zich 2 officiële zwemlocaties. De bodem bestaat uit veen.
Beschermde gebieden:
Zwemwater
-

Pottenstrand, Sneek (NLBW02_9015), Terherne, Terherne (NLBW02_9014)

Vogelrichtlijngebied
-

Sneekermeergebied (NL_VOG_12), Witte en Zwarte Brekken (NL_VOG_11)

Status: Sterk Veranderd
[KRW art 4.3]
Het waterlichaam Sneekermeergebied e.o. heeft de status 'Sterk veranderd' gekregen. De reden hiervoor is,
dat door menselijke ingrepen in de hydromorfologie, de hydromorfologie van het waterlichaam zodanig van
karakter is veranderd dat een goede ecologische toestand niet meer te realiseren is zonder significante
schade aan gebruiksfuncties.
De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam:
- Overig

Anders, zie toelichting
Beperken van scheepvaart in grote kanalen
Flexibel peilbeheer in boezemwateren
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Overige duurzame
activiteiten

Waterhuishouding en
bescherming tegen
overstromingen

Activiteiten waarvoor water
wordt opgeslagen

Scheepvaart, havens,
recreatie

Milieu in brede zin

gebruiksfuncties

In onderstaande tabel worden hydromorfologische herstelmaatregelen genoemd die nodig zijn een meer natuurlijke
toestand te bereiken, maar die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten op
gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar

False

X

False

X
X

False
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Motivering per gebruiksfunctie:
Gebruiksfunctie:

Milieu in brede zin

Motivering:

Het waterlichaam is onderdeel van het Natura 2000 gebied de Meren. Het waterlichaam
heeft een belangrijke functie voor natuur, recreatie en scheepvaart.In de loop der tijd zijn
er maatregelen genomen om zowel invulling te geven aan de natuurfunctie, de
recreatiefunctie en de functie voor de scheepvaart (recreatie- en beroeps). Dit proces is
recent doorlopen in het kader van het Natura 2000 beheerplan. In dit kader zijn de
mogelijke maatregelen beschouwd. De uitvoerbaarheid is daar bij vanzelfsprekend
meegenomen.
Scheepvaart, met inbegrip van havenfaciliteiten, of recreatie

Gebruiksfunctie:
Motivering:
Gebruiksfunctie:
Motivering:

Beperking van recreatievaart en beroepsscheepvaart brengt ernstig schade aan de
economische bedrijvigheid.
Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering
Door het hanteren van een flexibeler peilbeheer in het boezemwater kunnen in (extreem)
natte situaties hogere waterstanden optreden waardoor de kans op overstroming en
wateroverlast toe neemt. Een gevolg hiervan is een aanzienlijke schade voor zowel de
landbouw als het stedelijk gebied. Omdat het areaal waar schade optreedt door
wateroverlast over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van hier
gelegen gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge kosten mogelijk.
De scheepvaart vraagt eveneens om een sterk gereguleerd peil. Zowel een te laag peil
(i.v.m. minimale diepte voor bevaarbaarheid) als een te hoog peil (i.v.m. voldoende hoogte
voor passeerbaarheid kruisende infrastructuur) leiden ertoe dat de scheepvaart in
mogelijkheden wordt beperkt. Het op andere wijze vervoeren van producten is
noodzakelijk als de functie scheepvaart niet meer kan worden vervuld. Dit heeft per saldo
veelal negatieve effecten voor het milieu.

Beschouwde alternatieven:
Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn
beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en):
- onevenredig hoge kosten
- technisch onhaalbaar
- alternatieven hebben meer negatieve effecten op het milieu
Motivering:
Er zijn twee grootschalige maatregelen op doelmatigheid onderzocht:
Rapportage: Doelmatigheid hogere boezemkaden: Besluitvorming en rapporten over een meer natuurlijk waterpeil
op de Friese boezem, 2010, Wetterskip Fryslân.
Rapportage: Beheervisserij Friese boezem: beoordeling potentiele locaties, Witteveen+Bos, 2013.

Wijzigingen waterlichaam
Waterlichaam aangepast qua geometrie.
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2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.

Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet niet

Chemie

Chemie totaal

voldoet

voldoet

Ubiquitaire stoffen
voldoet

Niet-Ubiquitaire stoffen

voldoet niet

X
voldoet

X
ontoereikend

Ecologie

voldoet niet

X

X

slecht

matig

slecht

goed

matig

matig

voldoet niet

voldoet niet

X

Ecologie totaal

ontoereikend

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

ontoereikend

voldoet niet
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Toestand
Biologie

GEP

2009

2015

2020

Doelbereik
2027

4

3

2

vrijwel zeker

4

4

2

vrijwel zeker

5

2

vrijwel zeker

3

2

vrijwel zeker

Macrofauna (EKR)

≥ 0,35

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,15

X

Vis (EKR)

≥ 0,15

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,40

X

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,09

X

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)

≤ 1,30

X

DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

2

2

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

3

2

vrijwel zeker

2

2

vrijwel zeker

2

3

4

4

Algemeen fysische chemie

≤ 200

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

2

3

X

Zuurgraad (zgm) (-)

5,5 - 8,5

X

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

60 - 120

X

≥ 0,65

X

Doorzicht (zgm) (m)

2

vrijwel zeker

3

3

onzeker
NVT

NVT

X

≤ 25,0

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

2

3

3

2

4

A

Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

2009
ammonium

X

benzo(a)antraceen

X

kobalt

X

voldoet

2015

voldoet niet

voldoet

voldoet

2020
voldoet niet

voldoet

voldoet niet

voldoet niet

redelijk zeker

A

methylazinfos

voldoet niet

seleen

voldoet niet

zilver

voldoet niet

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker

Motivering ecologische toestand:
Er is geen motivering beschikbaar.
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Chemische toestand
Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

benzo(a)pyreen

2009
voldoet

2015
voldoet

Doelbereik 2027
2020
voldoet niet

X

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

2009

2015

onzeker

Doelbereik 2027
2020

Niet-ubiquitaire stoffen
- Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)
Motivering chemische toestand:
Er is een beheerdersoordeel gegeven voor tributhyltin en de som C10-C13 chlooralkanen omdat deze stoffen moeilijk
meetbaar zijn, in 2010 heeft hiervoor een externe meetronde plaatsgevonden en toen is deze stof niet aangetroffen.
Daarnaast is een beheerdersoordeel ingevuld voor hexachloorbenzeen omdat deze alleen toetsbaar is in biota. In
2020 is hiervoor een meetronde gepland.
Voor kwik is het beheerdersoordeel ingevuld omdat de rapportagegrens niet laag genoeg is, kwik wordt ook
meegenomen in de biotamonitoring van 2020.
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3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Stedelijke
ontwikkeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten,
Specifieke verontreinigende stoffen,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Fysische chemie - nutriënten, Fytoplankton,
Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen, Specifieke
verontreinigende stoffen

Hoogwaterbeschermi
ng

Dammen, dijken, kribben en
stuwen voor
hoogwaterbescherming
Verdwijnen watersysteem voor
hoogwaterbescherming en door
klimaatverandering

Overige waterflora

Recreatie

Fysieke wijziging watersysteem
voor recreatie

Overige waterflora

Transport

Fysieke wijziging watersysteem
voor scheepvaart

Overige waterflora

Anders

Dammen, dijken, kribben en
stuwen - anders / overig

Overige waterflora

Anders

Andere antropogene belastingen

Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Hoogwaterbeschermi
ng

Overige waterflora

Toelichting:
De nutriëntenbelasting is te hoog. Hierdoor komen te veel algen tot ontwikkeling. Het lichtklimaat is slecht vanwege
de algengroei, maar ook vanwege de relatief grote diepte en het ontbreken van ondiepe zones. Waterplanten komen
daardoor nauwelijks tot ontwikkeling. Er hoopt zich plaatselijk slib op. Brasems vinden in dit water een geschikt
milieu en dragen bij aan de stabilisatie van het troebele, algenrijke systeem. Bovendien is een groot gedeelte van de
oevers beschoeid en is er een onnatuurlijk (vast) peilbeheer. Hierdoor kan zich geen oeverzone ontwikkelen. In een
natuurlijk meer is een brede verlandingszone aanwezig die jaarlijks inundeert en waar hoge vegetatie met riet als
belangrijkste soort tot ontwikkeling komt. Dit ontbreekt vrijwel geheel. In dit milieu kunnen zich moeilijk de kritische
(doel)soorten vestigen.
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4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Voor maatregelen ten behoeve van de zwemwaterrichtlijn wordt verwezen naar www.zwemwater.nl.

Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:
Boezemwaterberging
Natuurvriendelijke oevers
Uitbreiding waterberging in deelsystemen
Vispassages

Omvang:
1 stuks
10 km
1 stuks
2 stuks

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:

Inrichting

stuks
Voortgang:
Planvoorbereiding: 1

Omvang: 1 stuks
Motivering:

Toelichting:
Maatregel:
Voortgang:

Natuurvriendelijke oevers
km
Uitgevoerd: 13

Motivering:

Toelichting:

Variant 2015-2021

Maatregel:

Vispassages

Voortgang:
Toelichting:

stuks
Uitgevoerd: 1

Omvang: 13 km

Omvang: 1 stuks
Motivering:

Variant 2015-2021

Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Omvang: **) stuks

Oorspronkelijke naam:

bronmaatregelen beperken baggeraanwas

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 7 stuks voor meerdere waterlichamen.
Teveel bagger is in veel systemen een probleem, omdat het voor lage
zuurstofgehaltes zorgt, een slecht lichtklimaat door opwerveling en omdat
waterplanten er slecht in kiemen en wortelen. Deze maatregel moet afspoeling van
land voorkomen. Voorbeelden: natuurvriendelijk inrichting, of greppel voor de oever,
stevige vegetatie of kades.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

doorspoelen IJsselmeerwater winterperiode (na evaluatie)

SGBP categorie:

invoeren/wijzigen doorspoelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het boezemwater in Fryslân is over het algemeen voedselrijk. Er zijn afgelopen
jaren goede ervaringen opgedaan met verhoogde doorspoeling met IJsselmeerwater.
Het water is helderder en bevat minder nutriënten. Na evaluatie van meetgegevens
en ervaringen, wordt de wenselijkheid van het doorgaan met deze maatregel
bepaald.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

flexibel peilbeheer

SGBP categorie:

aanpassen streefpeil

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 30 stuks voor meerdere waterlichamen.
Een star (en vaak omgekeerd) peilbeheer is nadelig voor de waterkwaliteit.
Grootschalig flexibel peilbeheer is vrijwel onmogelijk. Het gaat hier om kleinschalige
maatregelen, met maatwerk in te passen. Dit ten behoeve van uitbreiding areaal
met natuurlijk peilbeheer/optimale kansen voor vegetatieontwikkeling.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

inrichting natuurvriendelijke oevers

SGBP categorie:
Initiatiefnemer:
Toelichting:

verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of
stilstaand: NVO groter dan 10 m
Wetterskip Fryslân
**) in totaal 42 km voor meerdere waterlichamen.
De aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk om de habitat voor veel
soorten te verbeteren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer

SGBP categorie:

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer
(water en natte oever)
Wetterskip Fryslân

Initiatiefnemer:
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Toelichting:

**) in totaal 260 km voor meerdere waterlichamen.
Maaibeheer heeft een grote invloed op de kwaliteit van de vegetatie. Deze
maatregel richt zich op beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissie scheepvaart

SGBP categorie:

verminderen emissie scheepvaart

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Er komen nog veel ongezuiverde lozingen voor en we treffen resten van antifouling
aan in de monitoring. Deze maatregel richt zich op het verminderen van deze
bronnen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

vispasseerbaar maken kunstwerken

SGBP categorie:

vispasseerbaar maken kunstwerken

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân + Provincie
**) in totaal 26 stuks voor meerdere waterlichamen.
Het passeerbaar maken van kunstwerken zal de laatste belangrijke knelpunten voor
vismigratie opheffen. Andere waterdieren en planten die zich door water
verspreiden, profiteren hier ook van.

Kwaliteitselement:

Vis

Oorspronkelijke naam:

actief vegetatiebeheer (aanplant doelsoorten macrofyten)
na onderzoek

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 100 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Maatregel inpassen waar mogelijk en gewenst. Waar het water helder kan worden,
zouden stekken geplaatst kunnen worden, om vegetatiegroei te bevorderen.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

exotenbestrijding

SGBP categorie:

overige beheersmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Invasieve groei van exoten is nadeling voor de waterecologie. Deze maatregel valt
onder ons reguliere beheer van plaagsoorten. Het gaat onder andere om rivierkreeft,
crassula, grote waternavel en zonnebaars. De kosten zijn indicatief.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora, Vis

Oorspronkelijke naam:

natuurvriendelijk maaibeheer door de ingelanden

SGBP categorie:

aanpassen begroeiing langs water

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 250 km voor het beheergebied waterbeheerder.
Met deze maatregelen willen we ingelanden mogelijkheid bieden en stimuleren om
gedifferentieerd en natuurvriendelijk maaibeheer toe te passen. Het gaat zowel om
de watergang als oevers.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar de herkomst van cypermethrin in Fryslân

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek
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Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
We treffen in de monitoring normoverschrijdingen aan van cypermethrin. Dit
onderzoek richt zich op het achterhalen van de bronnen, teneinde deze weg te
nemen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

onderzoek naar overstorten als mogelijke bron van
toxische stoffen.

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Deze maatregel betreft een onderzoek herkomst van toxische stoffen, die in onze
monitoring opvallen.

Kwaliteitselement:

Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

procesmaatregel landbouw, toezicht en handhaving

SGBP categorie:

overige instrumentele maatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het gaat hier om voorlichting en handhaving teneinde de emissie van nutriënten en
andere stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten, Specifieke verontreinigende stoffen

Oorspronkelijke naam:

verminderen belasting RWZI nutriënten (na onderzoek)

SGBP categorie:

verminderen belasting RWZI nutrienten

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Omvang: **) stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 4 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Het effluent van rwzi's draagt bij aan de belasting met nutriënten. Op vier
zuiveringen kan relatief makkelijk een verbeterslag gemaakt worden, door meer ijzer
te doseren, waarmee P wordt afgevangen. Daarnaast gaan we op zoek naar andere
kansen om voor extra reductie te zorgen.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten

Oorspronkelijke naam:

verminderen emissies landbouw in waterlichaam en het
brongebied

SGBP categorie:

verminderen emissie nutrienten landbouw

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in samenwerking. PF financiert.
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
De huidige landbouwpraktijk is, samen met het effluent van rwzi's en historisch
landgebruik, een belangrijke bron van nutriënten. Gebiedsbreed wordt er gezocht
naar hoe dit verminderd kan worden. Dit loopt onder andere via het spoor van DAW.
Omdat de effectiviteit van maatregelen gebiedspecifiek is, is de hier geformuleerde
maatregel algemeen gesteld. Een verdere invulling van welk type maatregel waar
het beste genomen kan worden, vindt in een later stadium en in overleg met het
gebied plaats.

Kwaliteitselement:

Fysische chemie - nutriënten
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5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Onevenredig kostbaar

Algemene fysisch-chemische parameters,
benzo(a)pyreen, Doorzicht, Ecologie toestand of
potentieel, Prioritaire stoffen - ubiquitair, Prioritaire
stoffen totaal, Specifieke verontreinigende stoffen,
stikstof totaal

Motivering per motiveringsgrond:
Onevenredig kostbaar
Er is in de voorbereidingen van de eerste planperiode al gekozen voor het faseren van maatregelen naar de
tweede en derde planperiode. Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen vóór 2015 zou leiden tot
onacceptabele stijging van lasten. Omdat een deel van de maatregelen nog uitgevoerd moet worden, zijn de
doelen op dit moment nog niet gehaald.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW.

Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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Factsheet:

Lauwersmeer

Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2020 en de realisatie van de
maatregelen in de periode 2016-2021 zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. In de loop van 2021 zullen deze onderdelen
worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

1. Beschrijving
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Deelstroomgebied: Rijn
Waterbeheerder:

Waterschap Noorderzijlvest

Doeltype:

M30

Status:

Sterk Veranderd

Wateronttrekking t.b.v. menselijke
Provincie Groningen, Provincie Fryslân
consumptie:
(Friesland)
Gemeente(n):
Westerkwartier, Noardeast-Fryslân,
NL34M108
Waterlichaamcode:
Het Hogeland
Lengte (R-typen) of oppervlakte (M,K,O-typen): 23.61 km²
Provincies:
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Karakterschets:
Afgesloten, voormalige zeearm met stilstaand water in een zeekleigebied met een belangrijke afwateringsfunctie.
Het water heeft een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte. Het Lauwersmeer is onderdeel van het
(grotere) Natura 2000 gebied 'Lauwersmeer' en heeft verder een belangrijke recreatieve functie.
Beschermde gebieden:
Zwemwater
-

Lauwersmeer Oostmahorn, Oostmahorn (NLBW34_2003), Lauwersmeer, strand Brilduiker (NLBW34_2007),
Lauwersmeer, strand Kleine Zwaan (NLBW34_2009), Lauwersmeer, strand Lepelaar (NLBW34_2002),
Lauwersmeer, strand Meerkoet (NLBW34_2001), Lauwersmeer, strand Zeearend (NLBW34_2008)

Vogelrichtlijngebied
-

Lauwersmeer (NL_VOG_8), Waddenzee (NL_VOG_1)

Habitatrichtlijn gebied
-

Waddenzee (NL_HAB_1)

Status: Sterk Veranderd
[KRW art 4.3]
Het waterlichaam Lauwersmeer heeft de status 'Sterk veranderd' gekregen. De reden hiervoor is,
dat door menselijke ingrepen in de hydromorfologie, de hydromorfologie van het waterlichaam zodanig van
karakter is veranderd dat een goede ecologische toestand niet meer te realiseren is zonder significante
schade aan gebruiksfuncties.
De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam:
- Overig

Dempen watergangen in agrarisch gebied
Flexibel peilbeheer in boezemwateren
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X
X

Overige duurzame
activiteiten

Waterhuishouding en
bescherming tegen
overstromingen

Activiteiten waarvoor water
wordt opgeslagen

Scheepvaart, havens,
recreatie

Milieu in brede zin

gebruiksfuncties

In onderstaande tabel worden hydromorfologische herstelmaatregelen genoemd die nodig zijn een meer natuurlijke
toestand te bereiken, maar die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten op
gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:
Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar

False
False
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Motivering per gebruiksfunctie:
Gebruiksfunctie:

Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering

Motivering:

Voor dit waterlichaam loopt een integraal project, de uitkomsten hiervan zijn onzeker. Met
het project is veel geld, grond en maatschappelijk belang gemoeid, waardoor de
uitkomsten bestuurlijk onzeker zijn. Door het hanteren van een flexibeler peilbeheer in het
boezemwater kunnen in (extreem) natte situaties hogere waterstanden optreden waardoor
de kans op overstroming en wateroverlast toe neemt. Een gevolg hiervan is een
aanzienlijke schade voor zowel de landbouw als het stedelijk gebied. Omdat het areaal
waar schade optreedt door wateroverlast over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het
verplaatsen van hier gelegen gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge kosten
mogelijk. De scheepvaart vraagt eveneens om een sterk gereguleerd peil. Zowel een te
laag peil (i.v.m. minimale diepte voor bevaarbaarheid) als een te hoog peil (i.v.m.
voldoende hoogte voor passeerbaarheid kruisende infrastructuur) leiden ertoe dat de
scheepvaart in mogelijkheden wordt beperkt. Het op andere wijze vervoeren van producten
is noodzakelijk als de functie scheepvaart niet meer kan worden vervuld. Dit heeft per
saldo veelal negatieve effecten voor het milieu.

Beschouwde alternatieven:
Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn
beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en):
- onevenredig hoge kosten
- alternatieven hebben meer negatieve effecten op het milieu

Wijzigingen waterlichaam
Geometrische wijzigingen.
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2. Doelen en toestand
[KRW art. 4.1 en bijlage V]
De onderstaande tabellen geven de eerst de totaaloordelen weer en vervolgens de toestand van de onderliggende
onderdelen van ecologie en chemie. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de onderdelen
Biologie, Algemeen fysische chemie en Specifieke verontreinigende stoffen. Hiermee wordt invulling geven aan het
onderdeel S(tatus) van de DPSIR-methodiek.
Toelichting
Voor alle onderstaande tabellen geldt dezelfde legenda:

1) Wordt niet gebruikt indien status sterk veranderd of kunstmatig.
Indien een oordeel ontbreekt is de betreffende cel niet gekleurd.
De aanduiding X geeft aan dat het betreffende toestandsoordeel niet afkomstig is uit Aquokit.
De aanduiding * geeft aan dat de verandering t.o.v. 2015 (grotendeels) een gevolg is van de methode.

Toestand Toestand Toestand
2009
2015
2020

Totaaloordeel

voldoet

Chemie

Chemie totaal

voldoet niet

voldoet

voldoet

voldoet

voldoet niet

voldoet

ontoereikend

ontoereikend

ontoereikend

ontoereikend

ontoereikend

matig

voldoet niet

voldoet niet

X
Ubiquitaire stoffen
Niet-Ubiquitaire stoffen
ontoereikend

Ecologie

X

Ecologie totaal

ontoereikend

Biologie totaal

X

Fysische chemie

X

Specifieke verontreinigende stoffen

X

slecht

voldoet niet

Factsheet KRW - Stroomgebiedbeheerplan SGBP 2022-2027
Waterlichaam: Lauwersmeer
Versie: ontwerp, behorend bij ontwerp-waterplan

v5, 2021-01-11, 2:55

pagina 91 van 162

Toestand
Biologie

GEP

2009

Macrofauna (EKR)

≥ 0,60

X

Overige waterflora (EKR)

≥ 0,55

X

Vis (EKR)

≥ 0,60

X

Fytoplankton (EKR)

≥ 0,60

X

2015

2020

Doelbereik
2027

4

2

4

vrijwel zeker

4

4

4

vrijwel zeker

3

3

vrijwel zeker

3

3

vrijwel zeker

4

3

Algemeen fysische chemie
3

redelijk zeker

2

vrijwel zeker

Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)

≤ 0,19
≤ 2,10

3

3

Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)
DIN (winterperiode) (mg N/l)

NVT

NVT

NVT

5

3

2

redelijk zeker

Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)

750 - 3000

NVT

X

NVT

≤ 25,0

2

2

2

vrijwel zeker

6,0 - 9,0

2

2

2

Zuurgraad (zgm) (-)

vrijwel zeker

60 - 120

2

2

2

Zuurstofverzadiging(sgraad)(zgm) (%)

vrijwel zeker

≥ 0,90

4

4

3

redelijk zeker

Temperatuur (max. waarde) (gr.C)

Doorzicht (zgm) (m)

2009
ammonium
arseen

Doelbereik 2027

Toestand

Specifieke verontreinigende stoffen die de norm
overschrijden

voldoet niet

voldoet

2015
voldoet

2020
voldoet niet

voldoet niet

kobalt

voldoet niet

seleen

voldoet niet
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Motivering ecologische toestand:
Grootste knelpunten voor de biologie zijn de hoge externe nutriëntenbelasting van het water, die resulteren in hoge
algenconcentraties en te weinig doorzicht, een verlaagd zoutgehalte, een tekort aan geschikt habitat voor overige
waterflora, macrofauna en vis (onder andere door vertrapping van natuurlijke oevers), en een sub-optimale
bereikbaarheid vanuit zee voor vis. Aanvullende inrichtingsmaatregelen zijn gericht op het verbeteren van de
bereikbaarheid van het gebied voor vanuit zee intrekkende vis, het creëren van betere groeiomstandigheden voor
water- en oeverplanten en, mede daardoor, meer paai-, opgroei- en leefgebied voor vis. Hierdoor ontstaat tevens
meer geschikt leefgebied voor macrofauna.
De te hoge fosforbelasting wordt in ongeveer gelijke mate vooral bepaald door wateraanvoer, nalevering vanuit de
waterbodem en uit- en afspoeling vanuit landbouwgebieden. Nalevering van fosfor uit de slibarme waterbodem kan
vrijwel volledig als natuurlijk worden beschouwd. De bijdrage vanuit landbouwbodems wordt voor een deel
veroorzaakt door historische belasting. Een hoge fosforbelasting leidt tot het vertraagd zichtbaar worden van de
effecten van emissiebeperkende maatregelen op de toestand voor totaal fosfor, fytoplankton (direct gerelateerd aan
de voedselrijkheid van het water) en doorzicht. In dit waterlichaam wordt het doorzicht voor ongeveer 60% bepaald
door algen (fytoplankton). Voor doorzicht is de waterbodem dus ook een directe vertragende factor op de
zichtbaarheid van maatregeleffecten.
Chloride: toetsing is gedaan op verkeerd meetpunt (2230 en 2229). Dit had moeten zijn 2229. In de reeks van 2229
zit een meetfout meetjaar 2019. Daarom beheerdersoordeel toegepast. Beheerdersoordeel handmatig over periode
2017-2019, zomer gemiddelde gehalte chloride is 658 mg/l. Dit gehalte valt in de klasse Matig (=>500 - <=750).
Na een jarenlang schommeling van het zomergemiddelde zoutgehalte van ruim boven tot net iets onder de huidige
ondergrens van de beoordelingsklasse ‘goed’, ligt het niveau in de periode 2016-2020 plotseling fors onder deze
grenswaarde. Deze periode met een verlaagd zoutgehalte valt samen met het extra doorspoelen van de Friese
boezem met IJsselmeerwater en het naar zee afvoeren van dit doorspoelwater via het Lauwersmeer. Onderzocht
wordt of de doorspoeling het verlaagde zoutgehalte veroorzaakt en of door aanpassing van het doorspoelen het
KRW-doel voor zoutgehalte weer kan worden bereikt.
Er wordt nog onderzoek gedaan naar eventuele effecten op de Natura2000-doelen van de voorgestelde aanpassing
van de hier gehanteerde range voor het KRW-doel (GEP) voor het zoutgehalte (750 - 3000 mg Cl/l) naar 750 - 1200
mg Cl/l. De uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot bijstelling in het definitieve besluit over de factsheets.
Voor het niet voldoen aan de norm voor de stoffen: arseen, kobalt en seleen zijn de belangrijkste
oorzaken/redenen: de natuurlijke omstandigheden (zoute kwel, af- en uitspoeling bodem) en de technische
onhaalbaarheid (onvolledig inzicht in emissies). Voor ammonium zijn de bronnen weliswaar bekend, maar de
relatieve bijdrage van deze bronnen niet. Daarom is 2020 gestart met het formuleren van een plan van aanpak om
de diagnose van de normoverschrijdingen beter in beeld te brengen aan de hand van alle metingen en eerder
opgedane ervaringen van waterbeheerders en adviesbureaus.

Chemische toestand
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Toestand
Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

2009

2015

Doelbereik 2027
2020

Ubiquitaire stoffen
- Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

Toestand
Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)

2009

2015

Doelbereik 2027
2020

Niet-ubiquitaire stoffen
- Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding)
Motivering chemische toestand:
Er is geen motivering beschikbaar.

3. Functie, belastingen en effecten
[KRW art. 5 en bijlage II.2]
Dit onderdeel geeft invulling aan de onderdelen D(river), P(ressure) en (I)mpact van de DPSIR-methodiek. Het geeft
de significante belastingen (pressures) en achterliggende functie (drivers) weer en geeft aan welke parameters
worden beïnvloed (impact).
Onder significant wordt verstaan dat de belasting leidt tot het niet bereiken van de goede toestand, dan wel dat
(terugkerende) maatregelen nodig zijn om die goede toestand te bereiken. Hydromorfologische belastingen die zijn
verwerkt in het GEP en waarvoor geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, behoren niet tot significante
belastingen.
Menselijke activiteiten en effecten
Functie
(Driver)

Belasting
(Pressure)

Effect / Beïnvloed kwaliteitselement
(Impact)

Landbouw

Landbouwactiviteiten

Specifieke verontreinigende stoffen

Eén of meerdere

Overige diffuse bronnen

Specifieke verontreinigende stoffen, Fysische
chemie - nutriënten, Fysische chemie - overig

Hoogwaterbeschermi
ng

Fysieke wijziging watersysteem
voor hoogwaterbescherming

Vis, Macrofauna, Overige waterflora,
Fytoplankton, Fysische chemie - overig

Landbouw

Hydrologische verandering
watersysteem voor landbouw &
transportactiviteiten

Overige waterflora, Macrofauna

Anders

Onbekende belastingen

Overige waterflora, Macrofauna, Vis

Factsheet KRW - Stroomgebiedbeheerplan SGBP 2022-2027
Waterlichaam: Lauwersmeer
Versie: ontwerp, behorend bij ontwerp-waterplan

v5, 2021-01-11, 2:55

pagina 94 van 162

Toelichting:

4. Maatregelen
[KRW art. 11]
Samen met het volgende hoofdstuk (5. Uitzonderingen) geeft dit hoofdstuk invulling aan het aspect R(esponse)
van de DPSIR-systematiek. De tabellen geven aan welke maatregelen zijn uitgevoerd in de afgelopen
planperioden en de maatregelen die nog genomen gaan worden teneinde de goede toestand te bereiken. Het
betreft hier de gebiedsgerichte maatregelen aanvullend op generiek beleid dat bestaat uit basismaatregelen
(art 11.3) en aanvullende maatregelen (art 11.5). Basismaatregelen en aanvullende maatregelen zijn overal
van toepassing. Ze worden beschreven in het maatregelenprogramma bij het SGBP.
Voor maatregelen ten behoeve van de zwemwaterrichtlijn wordt verwezen naar www.zwemwater.nl.

Maatregelen uitgevoerd in de periode 2010 t/m 2015
Maatregel:

Omvang:

*) maatregel heeft betrekking op meerdere waterlichamen
Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen voor de periode 2016-2021 zijn opgenomen in
SGBP2016-2021. Indien maatregelen niet (volledig) zijn uitgevoerd wordt dat gemotiveerd.
Maatregelen opgevoerd in SGBP 2016 voor de periode 2016 t/m 2021
Maatregel:

Aanpak vismigratieknelpunten

stuks
Voortgang:
Planvoorbereiding: 6
Toelichting:

Motivering:

Gefaseerde maatregel uit planperiode 2009 - 2015

Maatregel:

Verminderen emissie nutriënten en
gewasbeschermingsmiddelen landbouw en natuur
stuks
Voortgang:
Motivering:
In uitvoering: 1
Toelichting:

Omvang: 6 stuks

Omvang: **) stuks

**) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen.
Ten behoeve van vermindering emissies nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen

Naast de maatregelen uit het SGBP zijn in de periode 2016-2021 ook de maatregelen in de volgende tabel uitgevoerd.
Overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode 2016 t/m 2021
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Maatregelen in SGBP voor de periode 2022 - 2027
In het onderdeel "Doelen en toestand" is bij Toestand2021 aangegeven welke kwaliteitselementen nog niet de
goede toestand hebben bereikt. Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen worden genomen om alsnog
de goede toestand te bereiken, dan wel om achteruitgang te voorkomen.
Omvang: 45 km

Oorspronkelijke naam:

Afschermen rietoevers tegen koeien

SGBP categorie:

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Waterschap Noorderzijlvest
Afschermen van rietoevers tegen grazende koeien.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

Creëren van verbinding voor vissen tussen wad en
Lauwersmeer

SGBP categorie:

omleiden/scheiden waterstromen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Waterschap Noorderzijlvest
Natuurlijke situatie meer benaderen door de verbinding met de Waddenzee te
verbeteren. Hierdoor meer zoet-zout interactie in het overgangsgebied rond de dijk
en herstel van vismigratie en ecologie. Door hogere chloridegehaltes in het
noordelijk deel van het waterlichaam zal ook de macrofauna van dit brakke type
water meeprofiteren.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fysische chemie - overig

Oorspronkelijke naam:

Onderzoek natuurlijker peilbeheer

SGBP categorie:

aanpassen streefpeil

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Waterschap Noorderzijlvest
Onderzoek naar de mogelijkheden voor natuurlijker peilbeheer en dit instellen waar
mogelijk.

Kwaliteitselement:

Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

Overwegen herintroductie macrofauna/fyten

SGBP categorie:

overige inrichtingsmaatregelen

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Waterschap Noorderzijlvest
Waar mogelijk worden momenteel ontbrekende doelsoorten geherintroduceerd
vanuit bronpopulaties uit de regio die buiten het bereik voor natuurlijke
herkolonisatie liggen.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora

Oorspronkelijke naam:

Afwenteling in beeld brengen

SGBP categorie:

uitvoeren onderzoek

Initiatiefnemer:
Toelichting:

Waterschap Noorderzijlvest
**) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder.
Onderzoek naar afwenteling op aanliggende KRW-waterlichamen en de
mogelijkheden om dit tegen te gaan.

Kwaliteitselement:

Macrofauna, Overige waterflora, Vis, Fytoplankton, Fysische chemie - nutriënten,
Fysische chemie - overig, Specifieke verontreinigende stoffen, Ubiquitaire prioritaire
stoffen, Niet-ubiquitaire prioritaire stoffen
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5. Toepassing uitzonderingen
[KRW art. 4.4 t/m 4.7]
Samen met het hoofdstuk Maatregelen geeft Toepassing uitzonderingen invulling aan het aspect R(esponse) van de
DPSIR-systematiek. Als de toestand in 2021 niet aan de doelen voldoet moet beroep worden gedaan op één van de
uitzonderingsbepalingen van de KRW.
Dit hoofdstuk geeft aan op welke uitzonderingsbepalingen een beroep wordt gedaan en wat daarbij de motivering is.
Fasering van doelbereik (Art. 4.4)
Indien de toestand niet voldoet aan de goede toestand, maar de verwachting is dat deze op termijn wel wordt bereikt,
kan een beroep worden gedaan op art 4.4 van de KRW.
Motivering

Kwaliteitselement

Natuurlijke omstandigheden

Doorzicht, fosfor totaal, Fytoplankton-kwaliteit,
Specifieke verontreinigende stoffen
Biologie totaal, Doorzicht, fosfor totaal, Specifieke
verontreinigende stoffen

Technisch onhaalbaar

Motivering per motiveringsgrond:
Natuurlijke omstandigheden
Nalevering van fosfor uit de slibarme waterbodem kan vrijwel volledig als natuurlijk worden beschouwd. De
bijdrage vanuit landbouwbodems wordt voor een deel veroorzaakt door historische belasting. Een hoge
fosforbelasting leidt tot het vertraagd zichtbaar worden van de effecten van emissiebeperkende maatregelen op
de toestand voor totaal fosfor, fytoplankton (direct gerelateerd aan de voedselrijkheid van het water) en
doorzicht. In dit waterlichaam wordt het doorzicht voor ongeveer 60% bepaald door algen (fytoplankton). Voor
doorzicht is de waterbodem dus ook een directe vertragende factor op de zichtbaarheid van maatregeleffecten.
Af- en uitspoeling van de bodem en zoute kwel zijn belangrijke oorzaken voor het niet voldoen aan de norm voor
de stoffen: arseen, kobalt en seleen.
Technisch onhaalbaar
De te hoge fosforbelasting wordt in ongeveer gelijke mate vooral bepaald door wateraanvoer, nalevering vanuit
de waterbodem (zie onder ‘natuurlijke omstandigheden’) en uit- en afspoeling vanuit landbouwgebieden.
Ammonium is waarschijnlijk afkomstig van de landbouw met vooral emissies uit dierlijke mest.
De concentraties van landbouwstoffen worden vooral bepaald door generiek beleid. Daarnaast worden
momenteel emissiebeperkende maatregelen uitgevoerd binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).
Deze zijn noodzakelijk om de inrichtingsmaatregelen effectief te laten zijn. Na uitvoering van de
DAW-maatregelen wordt hun effect vertraagd zichtbaar (zie onder ‘natuurlijke omstandigheden’) in verlaagde
concentraties van de landbouwstoffen, fytoplankton en doorzicht. Vervolgens worden de effecten van de
inrichtingsmaatregelen op overige waterflora, macrofauna en vis eveneens vertraagd zichtbaar.
Voor het niet voldoen aan de norm voor de stoffen: arseen, kobalt en seleen is naast ‘natuurlijke
omstandigheden’ een nog onvolledig inzicht in de emissies een belangrijke oorzaak.
Grootste knelpunten voor de biologie zijn de hoge externe nutriëntenbelasting van het water, die resulteren in
hoge algenconcentraties en te weinig doorzicht, een verlaagd zoutgehalte (zie onder ‘tijdelijke achteruitgang’),
een tekort aan geschikt habitat voor overige waterflora, macrofauna en vis (onder andere door vertrapping van
natuurlijke oevers), en een sub-optimale bereikbaarheid vanuit zee voor vis. Aanvullende inrichtingsmaatregelen
zijn gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied voor vanuit zee intrekkende vis, het creëren
van betere groeiomstandigheden voor water- en oeverplanten en, mede daardoor, meer paai-, opgroei- en
leefgebied voor vis. Hierdoor ontstaat tevens meer geschikt leefgebied voor macrofauna. Na uitvoering van de
maatregelen kan het GEP rond 2027 worden bereikt.
Doelverlaging
Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging.
Minder strenge doelstellingen (art. 4.5)

Factsheet KRW - Stroomgebiedbeheerplan SGBP 2022-2027
Waterlichaam: Lauwersmeer
Versie: ontwerp, behorend bij ontwerp-waterplan

v5, 2021-01-11, 2:55

pagina 97 van 162

Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.5 van de KRW m.b.t. minder strenge doelstellingen

Tijdelijke achteruitgang (art. 4.6)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang?
Motivering

Kwaliteitselement

Overmacht

chloride

Motivering per motiveringsgrond
Overmacht
Na een jarenlang schommeling van het zomergemiddelde zoutgehalte van ruim boven tot net iets onder de
huidige ondergrens van de beoordelingsklasse ‘goed’, ligt het niveau in de periode 2016-2020 plotseling fors
onder deze grenswaarde. Deze periode met een verlaagd zoutgehalte valt samen met het extra doorspoelen
van de Friese boezem met IJsselmeerwater en het naar zee afvoeren van dit doorspoelwater via het
Lauwersmeer. Onderzocht wordt of de doorspoeling het verlaagde zoutgehalte veroorzaakt en of met
aanpassing hiervan het KRW-doel voor zoutgehalte weer kan worden bereikt.
Nieuwe ontwikkelingen (art. 4.7 KRW)
Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het
waterlichaam?
Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW.
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