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Colofon 
 
Deze nota is een product van de provincie Zeeland en dient als concrete uitwerking van paragraaf 4.6: 
Waterkwaliteit, van het provinciale omgevingsplan Zeeland 2006-2012. Dit bijlagenrapport 
"Milieudoelstellingen water" behoort bij het hoofdrapport "Planherziening omgevingsplan Zeeland: 
Europese Kaderrichtlijn Water 2010-2015, Milieudoelstellingen water". Het kernbeleid van de 
kaderrichtlijn is vervolgens verwoord in een plantekst "Europese Kaderrichtlijn Water 2010-2015, 
Milieudoelstellingen water". Deze tekst dient ter vervanging van de kaderrichtlijn water- en 
waterkwaliteit tekstpassages uit het huidige omgevingsplan Zeeland 2006-2012. 
 
Als basisnota voor de uitwerking van het provinciale omgevingsplan Europese Kaderrichtlijn Water 
geldt de nota "Overwegingen bij het stroomgebiedbeheerplan Schelde". Deze basisnota is op 13 
februari 2008 door het Regionaal Bestuurlijk Overleg Schelde (RBO Schelde) vastgesteld. De 
volgende partijen namen daaraan deel: 
• Provincie Zeeland 
• Provincie Noord-Brabant 
• Provincie Zuid-Holland 
• Rijkswaterstaat Zeeland 
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
• Waterschap Zeeuwse Eilanden 
• Waterschap Zeeuws-Vlaanderen 
• Waterschap Brabantse Delta 
• Waterschap Hollandse Delta 
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten/Vereniging van Zeeuwse Gemeenten  
 
 
Voor vragen over dit bijlagenrapport "Milieudoelstellingen water" kunt u contact opnemen met: 
Provincie Zeeland 
Projectbureau Kaderrichtlijn Water Schelde  
Postbus 165 
4330 AD  Middelburg 
telefoon 0118-752107 of 0118-631116 
pks@rws.nl 
 
Meer informatie over de Kaderrichtlijn Water en het stroomgebied van de Schelde vindt u op  
www.kaderrichtlijnwater.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provincie Zeeland, afdeling Water en Natuur. 
Drs. R. van Nispen 
Ing. A.A. van de Straat 
Status: vastgesteld 
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Bijlage 1:  Overzicht oppervlaktewaterlichamen Scheldestroomgebied 
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Beheerder* Naam Status* Type* 
Nr. op 
kaart Code 

           
Zeeuwse Kust, kustwater N K3 7A NL95_1A RWS-NZ 
Zeeuwse Kust, territoriaal - - 7B NL95_1B 
Grevelingenmeer SV M32 1 NL89_GREVLEMR 
Oosterschelde SV K2 2 NL89_OOSTSDE 
Veerse Meer SV M32 3 NL89_VEERSMR 
Zoommeer en Eendracht SV M20 4 NL89_ZOOMMEDT 
Westerschelde SV O2 5 NL89_WESTSDE 
Zwin SV K2 6 NL89_ZWIN 
Spuikanaal KM M20 8 NL89_SPUIKNL 
Kanaal door Zuid-Beveland KM K2 9 NL89_KANDZBVLD 
Antwerps Kanaalpand KM M30 10 NL89_ANTWKNPD 

RWS-ZL 

Kanaal Gent-Terneuzen KM M30 11 NL89_KANTNZGT 
           

Schouwen KM M31 12 NL18_SCHOUWEN 
't Sas KM M31 13 NL18_SAS 
Dreischor KM M31 14 NL18_DREISCHOR 
Duiveland-Ouwerkerk KM M31 15 NL18_DUIV_OUWERKERK 
Duiveland-Oosterland KM M31 16 NL18_DUIV_OOSTERLAND 
De Luyster KM M31 17 NL18_LUYSTER 
De Noord-Stavenisse KM M31 18 NL18_STAVENISSE 
De Noord-Sint Maartensdijk KM M30 19 NL18_STMAARTENSDIJK 
De Eendracht KM M30 21 NL18_EENDRACHT 
Loohoek KM M31 22 NL18_LOOHOEK 
Willem KM M30 23 NL18_WILLEM 
De Valle KM M31 24 NL18_VALLE 
Adriaan KM M30 25 NL18_ADRIAAN 
Poppekinderen KM M30 26 NL18_POPPEKINDEREN 
Boreel KM M30 27 NL18_BOREEL 
Kleverskerke KM M31 28 NL18_KLEVERSKERKE 
Zuidwatering KM M30 29 NL18_ZUIDWATERING 
De Piet KM M30 30 NL18_PIET 
Oosterland KM M30 31 NL18_OOSTERLAND 
Wilhelmina KM M31 32 NL18_WILHELMINA 
Dekker KM M31 33 NL18_DEKKER 
Maelstede KM M30 34 NL18_MAELSTEDE 
Van Borssele KM M30 35 NL18_BORSSELE 
Hellewoud KM M31 36 NL18_HELLEWOUD 
Yerseke Moer KM M31 37 NL18_YERSEKE 
Glerum KM M31 38 NL18_GLERUM 
Waarde KM M31 39 NL18_WAARDE 
Bath KM M30 20 NL18_BATH 
Bath-Oost KM M3 40 NL18_BATHOOST 

WZE 

Kanaal door Walcheren KM M31 41 NL18_KANDWCRN 
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Beheerder* Naam Status* Type* 
Nr. op 
kaart Code 

           
Cadzand SV M30 42 NL23_CDZND 
Nieuwe Sluis SV M30 43 NL23_NWSLS 
Nummer Een SV M30 44 NL23_NREEN 
Nol Zeven SV M30 45 NL23_NLZVN 
Braakman SV M30 46 NL23_BRKMN 
Othene SV M30 48 NL23_OTHNE 
Campen SV M30 49 NL23_CMPN 

WZV 

Paal SV M30 50 NL23_PAAL 
           

Agger SV M14 51 NL25_44 
Vennen Groote Meer SV M12 52 NL25_28 
Markiezaatsmeer SV  M30 53 NL25_24 
Binnenschelde SV M30 54 NL25_42 
Zoom en Bleekloop K R5 55 NL25_23 

WBD 

Rietkreek-Lange Water  SV M14 56 NL25_45 

 

 
 

* Verklaring 
 
Beheerder: 
RWS-NZ = Rijkswaterstaat, Dienst Noordzee 
RWS-ZL = Rijkswaterstaat, Dienst Zeeland 
WZE  = waterschap Zeeuwse Eilanden 
WZV  = waterschap Zeeuws-Vlaanderen 
WBD  = waterschap Brabantse Delta 
 
Status: 
N = Natuurlijk 
K = Kunstmatig 
SV = Sterk Veranderd 
- = Niet van toepassing 
 
Type: 
Zie kaartlegenda en toelichting in de factsheets in bijlage 4 
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Bijlage 2:  Doelen chemische toestand oppervlaktewateren 
 
Milieukwaliteitsnormen voor prioritaire stoffen en bepaalde andere verontreinigende stoffen 
(Bron: ontwerp-BKMW) 
 
Tabel 1  
Milieukwaliteitseisen voor de goede chemische toestand van oppervlaktewaterlichamen 
(prioritaire stoffen) 
 

Prioritaire stoffen Milieukwaliteitseisen 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Nr. Naam van de stof CAS- 
nummer 

JG-MKN 1

Land- 
oppervlakte- 
wateren 2, 3 
(µg/l) 

JG-MKN 1

Andere 
oppervlakte- 
wateren 2, 3 
(µg/l) 

MAC –MKN 4

Land- 
oppervlakte- 
wateren 2, 3 (µg/l) 

MAC –MKN 4

Andere 
oppervlakte- 
wateren 2, 3 
(µg/l) 

(1) Alachloor 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7 
(2) Antraceen 120-12-7 0,1 0,1 0,4 0,4 
(3) Atrazine 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0 
(4) Benzeen 71-43-2 10 8 50 50 
(5) Gebromeerde 

Difenylethers5 32534-81-9 0,0005 0,0002 
niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

(6) 

Cadmium en zijn 
verbindingen 
(afhankelijk van 
de waterhard- 
heidsklasse) 6

7440-43-9 

≤ 0,08 
(klasse 1) 
0,08 (klasse 2) 
0,09 (klasse 3) 
0,15 (klasse 4) 
0,25 (klasse 5) 

0,2 

≤ 0,45 
(klasse 1) 
0,45 (klasse 2) 
0,6 (klasse 3) 
0,9 (klasse 4) 
1,5 (klasse 5) 

≤ 0,45 
(klasse 1) 
0,45 (klasse 2) 
0,6 (klasse 3) 
0,9 (klasse 4) 
1,5 (klasse 5)- 

(6 
bis) 

Tetrachloor- 
koolstof 

56-23-5 12 12 
niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

(7) C10-13- 
chlooralkanen 

85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4 

(8) Chloorfenvinfos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3 
(9) Chloorpyrifos 

(ethyl- 
chlorpyriphos) 

2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1 

(9 
bis) Cyclodieenbestrij- 

dingsmiddelen: 
Aldrin 
Dieldrin 
Endrin 
Isodrin 

309-00-2 
60-57-1 
72-20-8 
465-73-6 

Σ=0,01 Σ=0,005 
niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

DDT totaal 7 

 

niet van 
toepassing 
 

0,025 0,025 
niet van 
toepassing 
 

niet van 
toepassing 

(9 
ter) 

para-para-DDT 50-29-3 0,01 0,01 
niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

(10) 1,2- 
Dichloorethaan 

107-06-2 10 10 
niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

(11) 
Dichloormethaan 75-09-2 20 20 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

(12) Di(2-ethyl- 
hexyl)ftalaat 
(DEHP) 

117-81-7 1,3 1,3 
niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

(13) Diuron 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8 
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Prioritaire stoffen Milieukwaliteitseisen 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Nr. Naam van de stof CAS- 
nummer 

JG-MKN 1

Land- 
oppervlakte- 
wateren 2, 3 
(µg/l) 

JG-MKN 1

Andere 
oppervlakte- 
wateren 2, 3 
(µg/l) 

MAC –MKN 4 MAC –MKN 4

Land- Andere 
oppervlakte- oppervlakte- 
wateren 2, 3 (µg/l) wateren 2, 3 

(µg/l) 

(14) Endosulfan 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004 
(15) Fluorantheen 206-44-0 0,1 0,1 1 1 
(16) Hexachloor- 

benzeen 
118-74-1 0,018 0,018 0,05 0,05 

(17) Hexachloor- 
butadieen 

87-68-3 0,18 0,18 0,6 0,6 

(18) Hexachloor- 
cyclohexaan 

608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02 

(19) Isoproturon 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0 
(20) Lood en zijn 

verbindingen 
7439-92-1 7,2 7,2 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

(21) Kwik en zijn 
verbindingen 

7439-97-6 0,05 8 0,05 8 0,07 0,07 

(22) 
Naftaleen 91-20-3 2,4 1,2 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

(23) Nikkel en zijn 
verbindingen 

7440-02-0 20 20 
niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

(24) Nonylfenolen (4- 
(para)-nonylfenol) 

104-40-5 0,3 0,3 2,0 2,0 

(25) Octylfenolen 
((4-(1,1’,3,3’- 
tetramethylbutyl) 
-fenol)) 

140-66-9 0,1 0,01 
niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

(26) Pentachloor- 
benzeen 

608-93-5 0,007 0,0007 
niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

(27) Pentachloorfenol 87-86-5 0,4 0,4 1 1 
Polyaromatische 
koolwaterstoffen 
(PAK) 9

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 
 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

Benzo(a)pyreen 
50-32-8 
 

0,05 
0,05 
 

0,1 
 

0,1 
 

Benzo(b)fluoran-
theen 

205-99-2 
 

Benzo(k)fluoran-
theen 

207-08-9 
 

Σ=0,03 Σ=0,03 
niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

Benzo(g,h,i)- 
peryleen 

191-24-2 
 

(28) 

Indeno(1,2,3- 
cd)pyreen 

193-39-5   

Σ=0,002 Σ=0,002 
niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

(29) Simazine 122-34-9 1 1 4 4 
(29 
bis) 

Tetrachloor- 
ethyleen 127-18-4 10 10 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

(29 
ter) 

Trichloor- 
ethyleen 

79-01-6 10 10 
niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

(30) 
Tributyltinverbin 
dingen (Tributyl- 
tinkation) 

36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 
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Prioritaire stoffen Milieukwaliteitseisen 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Nr. Naam van de stof CAS- 
nummer 

JG-MKN 1

Land- 
oppervlakte- 
wateren 2, 3 
(µg/l) 

JG-MKN 1

Andere 
oppervlakte- 
wateren 2, 3 
(µg/l) 

MAC –MKN 4 MAC –MKN 4

Land- Andere 
oppervlakte- oppervlakte- 
wateren 2, 3 (µg/l) wateren 2, 3 

(µg/l) 

(31) 
Trichloorbenzenen 12002-48-1 0,4 0,4 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

(32) 
Trichloormethaan 67-66-3 2,5 2,5 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

(33) 
Trifluraline 1582-09-8 0,03 0,03 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

 
1 De milieukwaliteitseisen in de kolommen 4 en 5 zijn norm uitgedrukt als jaargemiddelde (JG-MKN). Tenzij 
anders is aangegeven, zijn zij van toepassing op de totale concentratie van alle isomeren. Bij de 
toepassing van de milieukwaliteitseisen geldt dat voor elk representatief monitoringspunt voor het 
waterlichaam het rekenkundig gemiddelde van de op verschillende tijdstippen in de loop van het jaar 
gemeten concentraties niet boven de norm ligt. De berekening van het rekenkundig gemiddelde en de te 
gebruiken analysemethode geschiedt in overeenstemming met Besluit QA/QC van de Commissie houdende 
technische specificaties voor de chemische controle en kwaliteit van analytische resultaten  
overeenkomstig de kaderrichtlijn water, met inbegrip van de wijze waarop een MKN wordt toegepast 
indien geen passende analysemethode bestaat die voldoet aan de minimale prestatiekenmerken.  
 
2 Landoppervlaktewateren omvatten rivieren en meren en de bijbehorende kunstmatige of sterk 
veranderde waterlichamen. 
Andere oppervlaktewateren omvatten kust- en overgangswateren. 
 
3 De milieukwaliteitseisen (milieukwaliteitsnormen, MKN) worden, met uitzondering van de 
milieukwaliteitseisen voor cadmium, lood, kwik en nikkel uitgedrukt als totale concentratie in het volledige 
watermonster. Voor cadmium, lood, kwik en nikkel metalen hebben de MKN betrekking op de opgeloste 
concentratie. Dit is de opgeloste fase van een watermonster die wordt verkregen door filtratie over een 
filter van 0,45 μm of een gelijkwaardige voorbehandeling.  
 
In het monitoringsprogramma kan worden bepaald dat bij toetsing van de resultaten van de monitoring 
aan de milieukwaliteitseisen een correctie kan worden toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met: 
a) natuurlijke achtergrondconcentraties voor metalen en hun verbindingen, indien deze de naleving van de MKN 
beletten; en  
b) de hardheid, de pH of andere waterkwaliteitsparameters die de biologische beschikbaarheid van metalen 
beïnvloeden. 
  
4 De milieukwaliteitseisen in de kolommen 6 en 7 zijn uitgedrukt als maximaal aanvaardbare concentratie 
(MAC-MKN). Bij de toepassing van de milieukwaliteitseisen geldt dat voor elk representatief monitoringspunt 
voor het waterlichaam geen enkele gemeten concentratie op enig representatief monitoringspunt in dit water 
boven de norm ligt.  
  
5 Voor de groep prioritaire stoffen die vallen onder gebromeerde difenylethers (nr. 5), vermeld in Beschikking 
2455/2001/EG, wordt alleen voor de congeneren nr. 28, 47, 99, 100, 153 en 154 een richtwaarde vastgesteld. 
 
6 Voor cadmium en zijn verbindingen (nr. 6) zijn de milieukwaliteitseisen afhankelijk van de hardheid van het 
water, ingedeeld in de volgende klassen: klasse 1: < 40 mg CaCO3/l, klasse 2: 40 tot < 50 mg CaCO3/l, klasse 
3: 50 tot < 100 mg CaCO3/l, klasse 4: 100 tot < 200 mg CaCO3/l en klasse 5: ≥200 mg CaCO3/l.  
 
7 DDT totaal omvat de som van de isomeren 1,1,1-trichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan (CAS-nummer 50-29-
3), EU nummer 200-024-3); 1,1,1-trichloor-2-(o-chloorfenyl)-2-(pchloorfenyl)ethaan (CAS-nummer 789-02-6), 
EU nummer 212-024-332); 1,1-dichloor-2,2bis(p-chloorfenyl)ethyleen (CAS-nummer 72-55-9) EU nummer 
200-024-784); en 1,1dichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan (CAS-nummer 7254-8). EU nummer 200-024-783). 
 
8 Deze milieukwaliteitseis heeft alleen betrekking op directe blootstelling. Er is hierin geen rekening gehouden 
met doorvergiftiging. 
 

9 Op de groep prioritaire stoffen die onder polyaromatische koolwaterstoffen (PAK) vallen (nr. 28), is elke 
afzonderlijke MKN van toepassing, hetgeen betekent dat de MKN voor benzo(a)pyreen en de MKN voor de som 
van benzo(b)fluorantheen en benzo(k)fluorantheen en de MKN voor de som van benzo(g,h,i)peryleen en 
indeno(1,2,3-cd)pyreen moeten worden nageleefd.  
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Tabel 2 Milieukwaliteitseisen voor goede chemische toestand oppervlaktewaterlichamen (biota) 

In aanvulling op de milieukwaliteitseisen die in tabel 1 voor die stoffen zijn opgenomen, 
gelden voor de volgende stoffen tevens milieukwaliteitseisen die betrekking hebben op 
biota. 
 

(1) (2) (3) (4) 

Nr. Naam van de stof CAS- 
nummer 

MKN 
(µg/kg) 10

(16) Hexachloorbenzeen 118-74-1 10 

(17) Hexachloorbutadieen 87-68-3 55 

(21) Kwik en zijn verbindingen 7439-97-6 20 11

 
10 Deze eis geldt voor weefsel van prooidieren (nat gewicht), met dien verstande dat in het 
monitoringsprogramma uit vissen, weekdieren, schaaldieren en andere biota de meest passende indicator 
wordt gekozen. In het monitoringsprogramma kan met inachtneming van het bepaalde in noot 9 onder 
bijlage I van de richtlijn prioritaire stoffen worden bepaald dat met het oog op het toezicht op de naleving 
van de eis bij de monitoring wordt uitgegaan van een waarde voor de concentratie van die stof in 
oppervlaktewater, waarmee hetzelfde niveau van bescherming wordt geboden dat is beoogd met de 
milieukwaliteitseis voor biota. 
 
11 Deze waarde heeft betrekking op methyl-kwik. 



  

Bijlage 3:  Milieukwaliteitseisen voor oppervlaktewateren 
 (Bron: ontwerp-BKMW en NW4) 
 
Toelichting: 
De KRW spreekt van overige verontreinigende stoffen als deze in significante hoeveelheden worden geloosd, maar er geen norm op Europees niveau is vastgesteld.  
 
Binnen de internationale Scheldecommissie zijn drie stoffen geselecteerd, die voor het hele stroomgebied als probleemstof worden beschouwd: koper, zink en PCB. De 
normstelling voor deze stoffen heeft plaatsgevonden onder de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (zie stroomgebiedbeheerplan Schelde). 
 
Voor de specifiek verontreinigende stoffen die niet door de internationale Scheldecommissie geselecteerd zijn, stelt Nederland zelfstandig de normen vast. Dit zijn de nationaal 
relevante stoffen. Hierbij is uitgegaan van de Europese methodiek die voor de normstelling van zowel de prioritaire stoffen als de stroomgebiedrelevante stoffen is gehanteerd. 
In Nederland zijn nog niet voor alle stoffen normen volgens deze KRW-methodiek afgeleid. Voor de betreffende stoffen zijn de vigerende normen uit de Ministeriële Regeling 
van 2004 overgenomen in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (BKMW). 
 
EG-Nr. Stofnaam CAS-nummer milieukwaliteitseis 

oppervlaktewater 
totaal (µg/l, tenzij 
anders aangegeven) 
7,8,9

JG-MKN ** 
Landoppervlakte-
wateren (µg/l) 4

JG-MKN **  
Andere 
oppervlakte 
wateren (µg/l) 4

MAC-MKN** 
Landopper-
vlakte 
wateren (µg/l) 4

MAC-MKN** 

Andere 
oppervlakte 
wateren (µg/l) 4

2 2-amino-4-chloorfenol 95-85-2 10      
4 Arseen (en anorganische 

verbindingen daarvan) 
7440-38-2 32     

5 Azinfos-ethyl 2642-71-9  0,0011 0,0013 0,011 0,0011 
6 Azinfos-methyl 86-50-0  0,0065 0,0004 0,014 0,0028 
8 Benzidine 92-87-5 0,6 **     
9 Benzylchloride (alfa-

chloortolueen) 
100-44-7 310      

10 Benzylideenchloride 
(alfa,alfa-dichloortolueen) 

98-87-3 4,6 **     

11 Bifenyl 92-52-4 1,5 **     
14 Chlooralhydraat 302-17-0 500 **     
15 Chloordaan 57-74-9 0,002      
16 Chloorazijnzuur 79-11-8  0,58 0,058 0,58 0,058 
17 2-chlooraniline 95-51-2  0,2 0,032 10 1,0 
18 3-chlooraniline 108-42-9  0,41 0,065 4,6 0,46 
19 4-chlooraniline 106-47-8  0,22 0,057 1,2 0,12 
20 Chloorbenzeen 108-90-7 690      
21 1-Chloor-2,4-dinitrobenzeen 97-00-7 0,54 **     
22 2-Chloorethanol 107-07-3 155 **     
24 4-Chloor-3-methylfenol 59-50-7  6,4 0,64 64 6,4 
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EG-Nr. Stofnaam CAS-nummer milieukwaliteitseis 
oppervlaktewater 
totaal (µg/l, tenzij 
anders aangegeven) 
7,8,9

JG-MKN ** 
Landoppervlakte-
wateren (µg/l) 4

JG-MKN **  
Andere 
oppervlakte 
wateren (µg/l) 4

MAC-MKN** MAC-MKN** 
Landopper- Andere 
vlakte oppervlakte 
wateren (µg/l) 4 wateren (µg/l) 4

25 1-Chloornaftaleen 90-13-1 0,77 *     
26 Chloornaftalenen (technisch 

mengsel) 
 0,77 *,1     

27 4-Chloor-2-nitroaniline 89-63-4 3      
28 1-Chloor-2-nitrobenzeen 88-73-3 29 *     
29 1-Chloor-3-nitrobenzeen 121-73-3 0,55 *     
30 1-Chloor-4-nitrobenzeen 100-00-5 19 *     
31 4-Chloor-2-nitrotolueen 89-59-8 4 *     
32 Chloornitrotoluenen (andere 

dan 4-Chloor-2-
nitrotolueen) 

 16 * 1     

33 2-Chloorfenol 95-57-8  35 3,5 110 11 
34 3-Chloorfenol 108-43-0  4 0,4 400 40 
35 4-Chloorfenol 106-48-9  16 3,2 89 18 

36 Chloropreen (2-Chloor-1,3-
butadieen) 

126-99-8  19 1,9 n.a. n.a. 

37 3-Chloorpropeen 
(allylchloride) 

107-05-1  0,34 0,034 3,4 0,34 

38 2-Chloortolueen 95-49-8 310      
39 3-Chloortolueen 108-41-8 310      
40 4-Chloortolueen 106-43-4 310      
41 2-Chloor-p-toluïdine 615-65-6 36 *     
42 Chloortoluïdinen (andere 

dan 2-Chloor-p-toluïdine) 
 6,2 * 1     

43 Cumafos 56-72-4  0,0034 0,00068 0,0074 0,00068 
44 Cyaanuurzuurchloride 

(2,4,6-trichloor-1,3,5-
triazine) 

108-77-0 0,1 **     

45 2,4-D (en zouten en esters 
van 2,4-D) 

94-75-7 26      

47 Demeton 298-03-3 0,14      
48 1,2-Dibroomethaan 106-93-4  0,0033 0,0033 0,4 n.a. 

49, 50, 
51 

Dibutyltin (kation) 683-18-1 
818-08-6 
1002-53-5 

 0,09 0,09 n.a. n.a. 

52 Dichlooranilinen  3 1     
53 1,2-Dichloorbenzeen 95-50-1 250      
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EG-Nr. Stofnaam CAS-nummer milieukwaliteitseis 
oppervlaktewater 
totaal (µg/l, tenzij 
anders aangegeven) 
7,8,9

JG-MKN ** 
Landoppervlakte-
wateren (µg/l) 4

JG-MKN **  
Andere 
oppervlakte 
wateren (µg/l) 4

MAC-MKN** MAC-MKN** 
Landopper- Andere 
vlakte oppervlakte 
wateren (µg/l) 4 wateren (µg/l) 4

54 1,3-Dichloorbenzeen 541-73-1 250      
55 1,4-Dichloorbenzeen 106-46-7 250      
56 Dichloorbenzidine 91-94-1  0,0000052 0,0000052 0,058 n.a. 
57 Dichloordiisopropylether 108-60-1 10 **     
58 1,1-Dichloorethaan 75-34-3 700      
60 1,1-Dichloorethyleen 

(vinylideenchloride) 
75-35-4  9 0,9 90 9 

61 1,2-Dichloorethyleen 540-59-0  6,8 0,68 n.a. n.a. 
63 Dichloornitrobenzenen  1,4 * 1     
64 2,4-Dichloorfenol 120-83-2  0,54 0,16 70 7 
65 1,2-Dichloorpropaan 78-87-5  280 28 1300 130 
66 1,3-Dichloorpropaan-2-ol 96-23-1 104 *     
67 1,3-Dichloorpropeen 542-75-6  0,18 0,018 51 5,1 
68 2,3-Dichloorpropeen 78-88-6 8      
69 Dichloorprop-P 15165-67-0  1,0 0,13 7,6 0,76 
70 Dichloorvos 62-73-7  0,0006 0,00006 0,0007 0,00007 
72 Diethylamine 109-89-7 20 *     
73 Dimethoaat 60-51-5  0,07 0,07 0,7 0,7 
74 Dimethylamine 124-40-3 7,5 *     
75 Disulfoton 298-04-4 0,082      
78 Epichloorhydrine 106-89-8  0,65 0,065 6,5 n.a. 
79 Ethylbenzeen 100-41-4 370      
80 Fenitrothion 122-14-5 0,009      
81 Fenthion 55-38-9 0,003      
82 Heptachloor 76-44-8 0,0005      

(82) Heptachloorepoxide  0,0005      
86 Hexachloorethaan 67-72-1  0,67 0,067 1,4 0,28 
87 Isopropylbenzeen 98-83-8 4,2 *     
88 Linuron 330-55-2 0,25      
89 Malathion 121-75-5 0,013      
90 MCPA 94-74-6  1,4 0,14 15 1,5 
91 Mecoprop-p 93-65-2  18 1,8 160 16 
93 Methamidophos 10265-92-6 0,016 *     
94 Mevinfos 26718-65-0  0,00017 0,000017 0,017 0,0017 
95 Monolinuron 1746-81-2  0,15 n.a. 0,15 n.a. 
97 Omethoate 1113-02-6 1,2      
98 Oxydemeton-methyl 301-12-2 0,035      
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EG-Nr. Stofnaam CAS-nummer milieukwaliteitseis 
oppervlaktewater 
totaal (µg/l, tenzij 
anders aangegeven) 
7,8,9

JG-MKN ** 
Landoppervlakte-
wateren (µg/l) 4

JG-MKN **  
Andere 
oppervlakte 
wateren (µg/l) 4

MAC-MKN** MAC-MKN** 
Landopper- Andere 
vlakte oppervlakte 
wateren (µg/l) 4 wateren (µg/l) 4

(99) Benz(a)anthraceen 56-55-3 0,03      
(99) Fenantreen 85-01-8 0,3      
(99) Chryseen 218-01-9 0,9      
100 Parathion 56-38-2 0,005      

(100) Parathion-methyl 298-00-0 0,011      
101 PCB (en PCT)       

(101) PCB-101 37680-73-2 8 µg/kg d.s.10     
(101) PCB-118 31508-00-6 8 µg/kg d.s.10     
(101) PCB-138 35065-28-2 8 µg/kg d.s.10     
(101) PCB-153 35065-27-1 8 µg/kg d.s.10     
(101) PCB-180 35065-29-3 8 µg/kg d.s.10     
(101) PCB-28 7012-37-5 8 µg/kg d.s.10     
(101) PCB-52 35693-99-3 8 µg/kg d.s.10     
103 Foxim 14816-18-3 0,082      
104 Propanil 709-98-8 0,07 *     
105 Pyrazon (Chloridazon) 1698-60-8  27 - 190 - 
107 2,4,5-T (en zouten en 

esters van 2,4,5-T) 
93-76-5 9      

108 Tetrabutyltin 1461-25-2 1,6 2

0,017 3
    

109 1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen 95-94-3 24      
110 1,1,2,2-Tetrachloorethaan 79-34-5  8,0 0,8 84 8,4 
112 Tolueen 108-88-3  74 7,4 550 55 
113 Triazophos 24017-47-8  0,001 0,0001 0,02 0,002 
114 Tributylfosfaat 126-73-8 13 *     
116 Trichloorfon 52-68-6 0,001      
119 1,1,1-Trichloorethaan 71-55-6  21 2,1 54 5,4 
120 1,1,2-Trichloorethaan 79-00-5  22 22 300 190 
122 2,4,5 trichloorfenol 95-95-4   0,13 0,13 2,6 2,0 
122  2,4,6-trichloorfenol 88-06-2  0,26 0,26 32 3,2 
123 1,1,2-Trichloortrifluorethaan 76-13-1 3,7 *     

125 - 
127 

Trifenyltinacetaat, 
Trifenyltinchloride, 
Trifenyltinhydroxide 

900-95-8, 639-
58-7, 76-87-9 

0,005 2,5

0,0009 3,5
    

128 Vinylchloride 
(chloorethyleen) 

75-01-4  0,09 0,091 n.a. n.a. 

129 xylenen5 108-38-3, 95-
47-6, 106-42-3 

 2,44 0,24 24,4 4,88 
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EG-Nr. Stofnaam CAS-nummer milieukwaliteitseis 
oppervlaktewater 
totaal (µg/l, tenzij 
anders aangegeven) 
7,8,9

JG-MKN ** 
Landoppervlakte-
wateren (µg/l) 4

JG-MKN **  
Andere 
oppervlakte 
wateren (µg/l) 4

MAC-MKN** MAC-MKN** 
Landopper- Andere 
vlakte oppervlakte 
wateren (µg/l) 4 wateren (µg/l) 4

132 Bentazon 25057-89-0  73 7,3 450 45 
A Titaan 7440-32-6 20 * 6     
B Borium 7440-42-8 650 * 6     
C Uranium 7440-61-1 1 * 6     
D Tellurium 13494-80-9 100 * 6     
E Zilver 7440-22-4 0,08 * 2,6 

1,2 * 3,6
    

F Octamethyltetrasiloxaan 556-67-2 0,5      
 Abamectine 71751-41-2  0,001 0,0000035 0,018 0,0009 
 Ammonium-N 14798-03-9  0,304 11  n.a. 0,608 11  n.a. 
 Antimoon 7440-36-0 7,2      
 Barium 7440-39-3  9,3 n.a. 148 n.a. 
 Beryllium 7440-41-7  0,0092 n.a. 0,813 n.a. 
 Captan 133-06-2  0,34 n.a. 0,34 n.a. 
 Carbendazim 10605-21-7  0,6 n.a. 0,6 n.a. 
 Chloorprofam 101-21-3 3,3      
 Chloortoluron 15545-48-9  0,4 0,04 2,3 0,23 
 Chroom 7440-47-3  3,4 0,6 - n.a. 
 Deltamethrin 52918-63-5  0,0000031 n.a. 0,00031 n.a. 
 Diazinon 333-41-5 0,037      
 Dimethanamid-P 163515-14-8  0,13 n.a. 1,6 n.a. 

 Dithianon 3347-22-6  0,097 n.a. 0,36 n.a. 
 Dodine 3-10-2439  0,44 n.a. 2 n.a. 
 Esfenvaleraat 66230-04-4  0,0001 n.a. 0,00085 n.a. 
 Fenamiphos 22224-92-6  0,012 n.a. 0,027 n.a. 
 Fenoxycarb 72490-01-8  0,0003 n.a. 0,026 n.a. 

 Fluoriden 16984-48-8 1,5 F mg/l *     
 Heptenofos 23560-59-0  0,002 0,0002 0,02 0,002 
 Imidacloprid 138261-41-3  0,067 0,0036 0,2 0,36 
 Lambda-cyhalothrin 91465-08-6  0,00002 n.a. 0,00047 n.a. 
 Metsulfuron-methyl 74223-64-6  0,01 n.a. 0,03 n.a. 
 Kobalt 7440-48-4  0,089 n.a. 1,36 0,21 
 Koper 7440-50-8 3,8      
 Metazachloor 67129-08-2 34      
 Methabenzthiazuron 18691-97-9 1,8      
 Metolachloor 51218-45-2 0,2      
 Molybdeen 7439-98-7  7,2 n.a. 116 n.a. 
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EG-Nr. Stofnaam CAS-nummer milieukwaliteitseis 
oppervlaktewater 
totaal (µg/l, tenzij 
anders aangegeven) 
7,8,9

JG-MKN ** 
Landoppervlakte-
wateren (µg/l) 4

JG-MKN **  
Andere 
oppervlakte 
wateren (µg/l) 4

MAC-MKN** MAC-MKN** 
Landopper- Andere 
vlakte oppervlakte 
wateren (µg/l) 4 wateren (µg/l) 4

 Pirimicarb 23103-98-2 0,09      
 Pirimifos-methyl 29232-93-7  0,0005 n.a. 0,0016 n.a. 
 Propoxur 114-26-1 0,01      
 Pyridaben 96489-71-3  0,0017 0,00094 0,0062 0,0012 
 Pyriproxyfen 95737-68-1  0,00003 n.a. 0,026 n.a. 
 Selenium 7782-49-2  0,052 n.a. 24,6 2,6 
 Styreen 100-42-5 570      
 Terbutylazine 5915-41-3 0,19 *     
 Thallium 7440-28-0  0,013 n.a. 0,76 0,34 
 Tin 7440-31-5  0,6 n.a. 36 n.a. 
 Tolclofos-methyl 57018-04-9  1,2 n.a. 7,1 n.a. 

 Teflubenzuron 83121-18-0  0,0012 n.a. 0,0017 n.a. 
 Vanadium 7440-62-2 5,1      
 Zink 7440-66-6  7,8 3 15,6 n.a. 

 
Voor ontbrekende parameters gelden de MTR-waarden uit de Vierde Nota waterhuishouding. 
 
 
n.a. niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens 
* de weergegeven kwaliteitseis geldt voor de stof in opgeloste vorm 
**  voor definities van de begrippen JG-MKN en MAC-MKN en toelichting wordt verwezen naar de definities en toelichting die hieromtrent zijn opgenomen in bijlage I 

van het stroomgebiedbeheerplan. De MKN worden, met uitzondering van de richtwaarden voor metalen uitgedrukt als totale concentratie in het volledige 
watermonster. Voor metalen hebben de MKN betrekking op de opgeloste concentratie. Dit is de opgeloste fase van een watermonster die wordt verkregen door 
filtratie over een filter van 0,45 μm of een gelijkwaardige voorbehandeling.  

(z) zomergemiddelde waarde 
 

1 Milieukwaliteitseis geldt voor individuele stoffen uit de groep. 
 

2 Milieukwaliteitseis geldt voor zoete oppervlaktewateren. 
 

3 Milieukwaliteitseis geldt voor zoute oppervlaktewateren. 
 
4 Voor de eisen die zijn opgenomen in de kolommen 5 t/m 7 kan in het monitoringsprogramma worden bepaald dat bij toetsing van de resultaten van de monitoring 
aan de richtwaarden een correctie kan worden toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met: 
a) natuurlijke achtergrondconcentraties voor metalen en hun verbindingen, indien 
deze de naleving van de MKN beletten; en  
b) de hardheid, de pH of andere waterkwaliteitsparameters die de biologische beschikbaarheid van metalen beïnvloeden 
 

5 Milieukwaliteitseisen geldt voor de som van genoemde verbindingen. 

   15 



Planherziening Omgevingsplan Zeeland, Europese Kaderrichtlijn Water 2010-2015 – Bijlagenrapport 
 

   16 

 

6 Bij de milieukwaliteitseis dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld.. 
 

7 De getalswaarden voor de totale concentratie in water gelden voor een zwevende stof concentratie van 30 mg/l. Zie voor de methode van standaardisatie bijlage 9 
en bijlage 8 van het CIW-rapport ‘Normen voor het waterbeheer’ van mei 2000.  
 

8 De getalswaarden voor de totale concentratie in water zijn gebaseerd op een standaard samenstelling van zwevende stof van 20% organische stof en 40% lutum. 
 

9 In het monitoringsprogramma kan worden bepaald dat met het oog op het toezicht op de naleving van de milieukwaliteitseis oppervlaktewater totaal voor een stof 
bij de monitoring wordt uitgegaan van de waarde voor de concentratie van die stof in zwevend stof, die overeenkomt met het maximaal toelaatbaar risico (MTR), 
waarmee hetzelfde niveau van bescherming wordt geboden dat is beoogd met de milieukwaliteitseis oppervlaktewater totaal. Dit is toegestaan in situaties waarin de 
monitoring van de totale concentratie van die stof in oppervlaktewater onvoldoende waarborgen biedt dat betrouwbare en nauwkeurige informatie wordt verkregen 
die bruikaar is voor het toezicht op de naleving van de milieukwaliteitseis en de monitoring van concentraties van de stof in zwevend stof betrouwbaarder of 
nauwkeuriger informatie oplevert.  
 

10 Deze eis betreft een milieukwaliteitseis voor zwevend stof. De getalswaarde voor zwevend stof is gebaseerd op een standaard samenstelling van zwevend stof van 
20% organische stof en 40% lutum. In het monitoringsprogramma kan worden bepaald dat met het oog op het toezicht op de naleving van de milieukwaliteitseis 
zwevend stof voor PCB’s bij de monitoring wordt uitgegaan van een waarde oppervlaktewater totaal, waarmee hetzelfde niveau van bescherming wordt geboden dat 
is beoogd met de milieukwaliteitseis zwevend stof. Dit is toegestaan indien voldoende waarborgen bestaan dat met de monitoring betrouwbare en nauwkeurige 
informatie wordt verkregen die bruikaar is voor het toezicht op de naleving van de milieukwaliteitseis. 
 

11 Deze eis is uitgedrukt in mg N/ (NH4-N + NH3-N)l, en geldt bij een pH van 7,7 en een temperatuur van 15 °C. In het monitoringsprogramma wordt bepaald dat bij 
toetsing van de resultaten van de monitoring aan de milieukwaliteitseis een correctie wordt toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele pH en temperatuur 
 



  

Bijlage 4:  Doelen ecologische toestand oppervlaktewateren 
 
 
 
Toelichting 

In deze bijlage, die integraal deel uitmaakt van de uitwerking van het omgevingsplan, worden de 
oppervlaktewaterlichamen die binnen de provincie liggen per stuk beschreven. Het doel daarvan is om 
per waterlichaam een compact overzicht te geven van de vastgestelde doelen, de huidige kwaliteit, de 
voorgenomen maatregelen en de verwachte ontwikkelingen. 
 
Oppervlaktewateren worden begrensd en ingedeeld in één van de vier natuurlijke 
oppervlaktewatercategorieën: rivieren, meren, overgangswateren en kustwateren of aangemerkt als 
sterk veranderde of kunstmatige waterlichamen. Deze indeling bepaalt mede welke milieudoelstelling 
en daaraan gekoppelde beleidsopgave voor het waterlichaam mogelijk is. In de factsheets per 
waterlichaam zijn daarom de indeling/status en typering van het waterlichaam, de vastgestelde doelen 
en de voorgestane maatregelen weergegeven. Een overzicht van de oppervlaktewaterlichamen 
binnen het Scheldestroomgebied is opgenomen in Bijlage 1. 
 
   
Verplichte en informatieve onderdelen 

In de factsheets per waterlichaam zijn verplichte en informatieve elementen opgenomen.  
Verplichte elementen zijn die elementen die moeten worden opgenomen in de uitwerking van het 
omgevingsplan omdat de Nederlandse wetgeving deze vereist. De belangrijkste basis hiervoor 
vormen de Implementatiewet KRW en het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (ook wel: 
AMvB Doelstellingen).  
 
Informatieve elementen zijn opgenomen omdat zij de context geven van de verplichte elementen en 
bovendien volgen uit de afstemming met de overige plannen (stroomgebiedbeheerplan, 
beheerplannen rijkswateren en waterbeheerplannen van de waterschappen).   
 
Provinciale staten stelt als onderdeel van dit plan de status van de waterlichamen, de hoogte van het 
ecologische doel, en het moment van doelbereik vast, inclusief onderbouwing. Daarnaast stelt PS met 
dit plan de provinciale maatregelen vast. De overige onderdelen zijn ter informatie overgenomen uit 
andere plannen. Voor maatregelen wordt verwezen naar de Waterbeheerplannen van de 
waterschappen; voor de overige onderdelen naar het Stroomgebiedbeheerplan. 
 
 
Opbouw factsheets oppervlaktewaterlichamen 

De factsheets vangen aan met een algemene beschrijving van de waterlichamen. Deze algemene 
beschrijving bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
Naam: Elk waterlichaam heeft een eigen naam meegekregen. Deze wordt hier 

genoemd. 
 
Waterlichaamcode: Elk waterlichaam heeft een unieke code toegekend gekregen.  

Deze is als volgt opgebouwd: aanduiding Nederland {NL}, nummer 
waterschap {bijvoorbeeld 14}, volgnummer of naam {bijvoorbeeld 25 of 
Reest}. In dit voorbeeld levert dit de unieke code NL14_25 of NL14_Reest op. 

 
Type:  Binnen de hoofdindeling in categorieën (R = stromende wateren, M = meren, 

K =  kustwateren, O = overgangswateren) zijn er verschillende watertypen 
onderscheiden. Elk waterlichaam behoort tot één watertype. 

 
Ligging binnen deelstroomgebied ……, waterschap …. provincie… en gemeente …… 
Door aan te geven binnen welk deelstroomgebied, welk waterschap en welke gemeente het 
waterlichaam valt, wordt duidelijk bij welke andere overheden mogelijk ook informatie te vinden is over 
het betreffende waterlichaam.  
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Karakterschets van het waterlichaam 
Op basis van het watertype waartoe dit waterlichaam behoort, wordt hier eerst een algemene 
beschrijving gegeven. De basis hiervoor ligt in de beschrijvingen van de watertypen in het document 
waarin de typen gedefinieerd zijn (Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de 
kaderrichtlijn water, Van der Molen en Pot, 2007, www.stowa.nl)  
Deze karakterschets kan zijn aangevuld met een specifieke beschrijving van de waterlichamen. Dit 
kan ingaan op de prominente gebruiksfuncties, bijzonderheden in het watersysteem, belangrijke 
historische informatie etc.   
 
Kaart van het waterlichaam  
De ligging van het waterlichaam op een kaartje is bedoeld om inzichtelijk te maken waar het 
waterlichaam zich bevindt en wat de begrenzing er van is. Het waterlichaam wordt afgedrukt op een 
topografische kaart, zodat de locatie herkenbaar is. De grootte van het waterlichaam bepaalt in sterke 
mate de schaal waarop deze afbeelding wordt afgedrukt.  
 
Het kaartje maakt ook duidelijk of het waterlichaam onderdeel uitmaakt of in de buurt ligt van 
beschermde gebieden en andere nabijgelegen waterlichamen. Deze beschermde gebieden (zoals de 
drinkwaterwinningen, Natura 2000-gebieden en zwemwateren) worden afgebeeld, waarbij tevens is te 
herleiden om wat voor type beschermd gebied het gaat.  
 
Status en onderbouwing van de status 
Dit onderdeel wordt volgens het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water 2009 in het Provinciale 
Waterplan vastgelegd. De status van het waterlichaam is altijd één van de vier natuurlijke categorieën 
(rivier, meer, overgangswater, kustwater), sterk-veranderd of kunstmatig. 
De status wordt onderbouwd vanuit de mogelijkheden die er zijn om de natuurlijke hydromorfologische 
situatie zodanig te herstellen dat de biologie kan functioneren op het niveau van GET (=geringe 
afwijking van onverstoorde staat). Als maatregelen gericht op het noodzakelijke herstel van de 
hydromorfologische situatie niet mogelijk zijn omdat uitvoering ervan leidt tot significante negatieve 
effecten voor gebruikfuncties en/of milieuaspecten, dan dient dat hier te worden genoemd. 
Ook moet worden beoordeeld of de functie waarvoor de ingrepen zijn gedaan redelijkerwijs 
(=technisch haalbaar en niet onevenredig kostbaar) op andere wijze, met minder schade aan het 
milieu, kan worden bediend (KRW art 4.3b). 
 
Indien geen sprake is van dergelijke significante negatieve effecten door herstelmaatregelen, dan 
wordt het waterlichaam ingedeeld in één van de vier natuurlijke categorieën. Als wel sprake is van 
significante negatieve effecten en het waterlichaam in het verleden is gegraven en dus geen 
natuurlijke oorsprong kent, dan is sprake van een kunstmatig waterlichaam. In alle andere gevallen 
waarbij hydromorfologische herstelmaatregelen leiden tot significante schade aan functies en/of 
milieu, kan gemotiveerd worden overgegaan tot het toekennen van de status sterk veranderd. 
 
Voor kunstmatige wateren zoals sloten en kanalen kan in het algemeen worden aangegeven dat zij 
veelal zijn gegraven om het waterhuishoudkundig systeem ten behoeve van de overheersende 
gebruiksfunctie (scheepvaart, landbouw, stedelijk gebied e.d.) optimaal in te richten. Kunstmatige 
wateren zijn in principe gegraven op plaatsen waar voorheen geen oppervlaktewater aanwezig was. 
Dit feit is op zich voldoende als motivering voor een kunstmatige status. 
 
In geval er sprake is van een sterk veranderd waterlichaam, zal dit worden onderbouwd met de 
hydromorfologische herstelmaatregelen + functies/milieuaspecten die hierdoor significante negatieve 
effecten zouden ondervinden. Voor de onderbouwing van de status van sterk veranderde 
waterlichamen kunnen verschillende ingrepen worden beoordeeld als onomkeerbaar. Over het 
algemeen geldt dat voor het realiseren van KRW-doelen geen (gedwongen) functiewijzigingen worden 
doorgevoerd, tenzij de provincie reeds een functiewijziging in gang heeft gezet. In principe worden 
bestaande gebruiksfuncties dus niet, of in slechts beperkte mate, bijgesteld. Maatregelen als inrichting 
van bufferstroken en natuurvriendelijke oevers worden daarbij niet beschouwd als functiewijzigingen.  
Hieronder wordt voor de in dit gebied voorkomende mogelijke hydromorfologische herstelmaatregelen 
beschreven voor welke functies de negatieve effecten van herstelmaatregelen significant zijn en 
waarom het niet mogelijk is om de functies, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 
uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu (KRW art 
4.3b). In de factsheets is voor de specifieke situatie van het waterlichaam beschreven voor welke 
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functies significante negatieve effecten optreden. De informatie die hierin staat, is door de 
waterbeheerders aangeleverd. 
 
Het gaat om de volgende herstelmaatregelen: 
S1: Verwijderen waterkeringen 
Het verwijderen van waterkeringen heeft via het mechanisme veiligheid nagenoeg altijd negatieve 
consequenties op één of meerdere gebruiksfuncties. Omdat het areaal waar schade optreedt bij het 
verwijderen van de waterkering over het algemeen zeer groot is, is het verplaatsen van 
gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge kosten mogelijk. 
 
S7: Verwijderen stuwen in agrarisch gebied 
De waterhuishouding in gebied met een agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Een 
te laag (grond)waterpeil is ongewenst in gebieden met een landbouwfunctie (verminderde 
opbrengsten). Het peil van het oppervlaktewater is sterk bepalend voor de grondwaterstand. Dit 
oppervlaktewaterpeil wordt gereguleerd door stuwen. Het verwijderen van deze stuwen heeft daarmee 
een verstoring van de grondwaterstand tot gevolg. Bovendien kan door het ontbreken van stuwen niet 
meer worden ingespeeld op situaties van langdurige droogte of hoge afvoeren. De grondwaterstand 
wordt in een groot deel van het jaar lager en extreem lage grondwaterstanden houden langer aan. De 
ontstane opbrengstderving voor de landbouw is niet te mitigeren door bewezen aanpassingen in de 
goede landbouwpraktijk. Het enige alternatief is verplaatsing van functies. Gezien het beperkt 
beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig 
hoge kosten. 
 
S13: Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch gebied 
De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd 
waterpeil. In gebieden met een landbouwfunctie betreft het bijvoorbeeld de teelt van gewassen die 
optimaal renderen bij een bepaalde grondwaterstand, maar ook aan de berijdbaarheid van percelen 
die nodig is voor een goede bedrijfsvoering. Een natuurlijke fluctuatie van het peil heeft tot gevolg dat 
de optimale waterhuishoudkundige situatie wordt verstoord en opbrengstderving aan de orde is. De 
ontstane opbrengstderving is meestal niet te mitigeren door bewezen aanpassingen in de goede 
landbouwpraktijk. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie is 
dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten. 
 
S19: Hanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk gebied 
De waterhuishouding in het stedelijk gebied is gebaat bij een gereguleerd waterpeil. 
Oppervlaktewaterpeilen hebben een rechtstreekse invloed op het grondwaterpeil. In lager gelegen 
gebieden met een stedelijke functie is een tijdelijk hoger grondwaterpeil ongewenst, omdat hierdoor 
wateroverlast zal ontstaan in bijvoorbeeld kelders en kruipruimten (ongezonde leefomgeving). 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. Verplaatsing van de stedelijke functie 
(wonen en werken) is doorgaans geen optie: Gezien het beperkt beschikbare areaal voor aanpassing 
van de gebruiksfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten. 
 
 
Huidige ecologische toestand 
De huidige ecologische toestand is  één van de volgende klassen: slecht, ontoereikend, matig, goed, 
zeer goed, waarbij voor sterk veranderde en kunstmatige wateren de twee hoogste klassen zijn 
samengevoegd tot “goed”. Voor kunstmatige en sterk veranderde wateren wordt overigens niet 
gesproken van een ecologische toestand maar van het ecologisch potentieel. De toestand wordt 
weergegeven per kwaliteitselement of stof. Dit is onder meer nodig om te kunnen beoordelen of er 
achteruitgang plaatsvindt. In het eindoordeel vindt een aggregatie plaats op basis van 'one-out-all-out’; 
de slechtste toestand bepaalt de score. 
 
In principe wordt voor de beoordeling van de ecologische toestand gebruik gemaakt van het KRW-
monitoringprogramma. Dit programma is zo opgezet dat een samenhangend, breed overzicht van de 
ecologische en chemische toestand in het stroomgebied wordt verkregen. Daarbij is het niet nodig 
geacht om elk waterlichaam afzonderlijk op alle kwaliteitselementen te monitoren. Om tot een 
verantwoord oordeel over de toestand per waterlichaam te komen, is er daarom voor gekozen om 
zowel informatie uit het KRW-meetnet als informatie uit het reguliere meetnet van de waterbeheerder 
te gebruiken. 
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Dit oordeel is te vinden in de kolom 'Huidige toestand' van bijgaande factsheets en is ook zo 
opgenomen in de landelijke maatlatten-database. 
 
Landelijk zijn afspraken gemaakt over het eenduidig hanteren van maatlatten waarop de scores 
worden afgezet. Voor sommige typen kunstmatige wateren (namelijk sloten en kanalen) zijn landelijk 
zogenaamde “default maatlatten” opgesteld. Voor deze wateren wordt de huidige toestand op deze 
default maatlatten aangegeven. Voor de overige wateren wordt de huidige toestand weergegeven op 
de maatlat van (het meest gelijkende) natuurlijke watertype. De wijze waarop hier in het 
Scheldestroomgebied invulling aan is gegeven is uitgewerkt in het rapport 'Ecologische doelstellingen 
van de oppervlaktewaterlichamen in het Scheldestroomgebied' (Regionaal Bestuurlijk Overleg 
Schelde, 2008). 
 
Verwachting 2015 
Ook de verwachte toestand in 2015 is een informatief onderdeel van de factsheet. Het geeft een 
inschatting van de te verwachten tussenstand in 2015. In 2015 kan worden bepaald of met de 
maatregelen die tot die tijd zijn uitgevoerd, de verwachte resultaten worden behaald. Als dat niet het 
geval is, kan worden besloten aanvullende maatregelen uit te voeren om de doelen in de 
achtereenvolgende uitvoeringsperioden (2016-2021 resp. 2022-2027) te kunnen realiseren. De 
verwachting 2015 wordt niet opgenomen in het Stroomgebiedbeheerplan. Het wordt in deze 
uitwerking van het omgevingsplan opgenomen vanwege de hiervoor genoemde redenen en ter 
onderbouwing van de fasering (zie hierna). 
 
Ecologisch doel 
Voor de natuurlijke categorieën oppervlaktewater is de door de KRW vereiste Goede Ecologische 
Toestand (GET) op nationaal niveau vastgelegd in de AMvB Doelstellingen.  
Waterlichamen waaraan de status sterk veranderd of kunstmatig is toegekend moeten in 2015 
voldoen aan het zogenaamde Goede Ecologische Potentieel (GEP). Deze doelstellingen kunnen 
regionaal afgeleid worden en vormen een verplicht onderdeel van het provinciale waterplan. De 
bijbehorende waarden zijn opgenomen in de kolom GEP van de factsheets. 
 
Het GEP is afgeleid conform de ‘Handreiking MEP/GEP’ (STOWA-rapport 2006-02). De afleiding is 
vastgelegd in de nota ‘Ecologische doelstellingen van de oppervlaktewaterlichamen in het 
Scheldestroomgebied’ (Regionaal Bestuurlijk Overleg Schelde, 2008). 
 
Voor de verschillende kwaliteitsklassen zijn kleuren gebruikt zoals de KRW dat voorschrijft. Deze 
kleuren zijn:  

• Blauw: zeer goed (alleen bij natuurlijke wateren) 
• Groen: goed  
• Geel: matig 
• Oranje: ontoereikend 
• Rood: slecht 

 
De milieudoelstelling (GET of GEP) is weergegeven als groen. De kleuren van scores lager dan de 
milieudoelstelling zijn weergegeven door de klasses tussen 0 en de waarde van de milieudoelstelling 
lineair te verdelen. 
In principe worden hier alle vakjes ingevuld. Voor enkele watertypen geldt dat bepaalde 
kwaliteitselementen ontbreken omdat deze soortengroep niet bij de beoordeling betrokken hoeft te 
worden in de betreffende watertypen. Dit is zo voor bijvoorbeeld fytoplankton in stromende wateren. 
 
 
In de kolom Toelichting van de factsheets is aangegeven welke van de volgende werkwijzen 
gehanteerd is bij het bepalen van de hoogte van het GEP: 
 
G1: Gebruik GET-waarden van maatlatten natuurlijke wateren 
Als doelstelling is de GET-waarde overgenomen uit de rapportage Referenties en maatlatten voor 
natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water, Van der Molen & Pot [red], 2007 (STOWA 2007 
32, RWS-WD 2007 018). 
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G2: Gebruik default-waarden sloten en kanalen 
Als doelstelling is de GEP-waarde overgenomen uit de rapportage Omschrijving MEP en 
conceptmaatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water, Evers et al [red], 2007 
(STOWA 2007 32b, RWS-WD 2007 019). 
 
G3: Gebruik waarden volgens regionale (aangepaste) maatlat 
De GEP-waarde voor dit kwaliteitselement is gebaseerd op expert-kennis van de waterbeheerder, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van aangepaste waarden (hoogte GEP en klassengrenzen) op 
maatlatten die zijn opgesteld voor natuurlijke watertypen, sloten of kanalen. De wijze waarop hier in 
het Scheldestroomgebied invulling aan is gegeven is uitgewerkt in het rapport 'Ecologische 
doelstellingen van de oppervlaktewaterlichamen in het Scheldestroomgebied'. 
 
G4: Kwaliteitselement niet relevant 
Door locatiespecifieke eigenschappen is het betreffende biologische of algemeen fysisch-chemische 
kwaliteitselement als niet relevant voor de beoordeling van het waterlichaam beschouwd. 
 
Algemeen fysisch-chemische parameters 
De algemeen fysisch-chemische parameters  totaal-fosfaat, totaal-stikstof, chloride, temperatuur, 
zuurgraad en zuurstofverzadiging zijn mede bepalend voor de ecologische toestand en daarom 
opgenomen in de tabel. 
In sommige watersystemen is de aanwezigheid van fosfaat en nitraat beperkend voor het halen van 
de doelen voor de biologische kwaliteitselementen; zij worden daarom vaak aangehaald als biologie-
ondersteunende parameters. In dergelijke gevallen kunnen alle mogelijke maatregelen zijn uitgevoerd 
(inrichting, zuiveringsinspanning etc), maar zal door de historische belasting van deze stoffen 
(bijvoorbeeld omdat er nog gedurende tientallen jaren nalevering vanuit de bodem plaatsvindt) niet 
binnen de KRW-termijnen het ecologisch doel kunnen worden gerealiseerd.  
Andersom geldt echter dat er ondanks te hoge concentraties stikstof en fosfaat, toch sprake kan zijn 
van doelbereik voor de biologische kwaliteitselementen. Stikstof en fosfaat zijn dan toch bepalend 
voor de ecologische toestandsklasse. 
 
Maatregelenoverzicht 
De samenvatting van de maatregelen is een informatief onderdeel van de factsheets. In de 
waterbeheerplannen moeten immers de maatregelen worden vastgelegd voor de 
oppervlaktewaterlichamen. Bij de overzichten is gebruik gemaakt van samengestelde 
maatregelnamen. Dit zijn samenvoegingen van de specifieke maatregelnamen die door de 
waterbeheerders zijn opgegeven.  
 
De reden om maatregelen op te nemen in de provinciale waterplannen is tweeledig. Ten eerste zijn de 
maatregelen (die voor- en na 2015 genomen worden) een onderdeel van de onderbouwing van de 
fasering, die conform het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water in de Provinciale waterplannen 
moet worden vastgelegd.  De tweede reden is dat op deze wijze een overzicht ontstaat van alle 
relevante informatie voor een waterlichaam, wat een belangrijke meerwaarde heeft voor de burger en 
voor andere belanghebbenden. 
 
Onderbouwing van fasering 
De onderbouwing van de fasering is een verplicht onderdeel van de provinciale waterplannen. 
Volgens de KRW moeten de milieudoelstellingen in 2015 worden gehaald, maar er zijn mogelijkheden 
om deze doelen later (in 2021 of zelfs in 2027) te halen. Fasering van de doelen kan alleen onder 
strikte voorwaarden. 
Per waterlichaam is beargumenteerd welke maatregelen in de periode 2010-2015 kunnen worden 
gerealiseerd en welke pas daarna. Vanwege de complexe onderlinge relaties kan niet tot op het 
niveau van kwaliteitselementen, of per maatregel, uitwerking worden gegeven aan de redenen van 
fasering. Deze fasering van maatregelen zal eveneens leiden tot een fasering in doelbereik. De KRW 
biedt hiervoor mogelijkheden, maar is wel strikt wat betreft de motiveringsgronden. De volgende 
legitieme motiveringsgronden zijn in Zeeland toegepast: 
 
F2: Natuurlijke omstandigheden - trage effecten van maatregelen 
Een aanzienlijk deel van de inrichtingsmaatregelen wordt al in de eerste planperiode uitgevoerd. Uit 
onderzoek is gebleken dat het in veel gevallen een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich 
volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde 
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soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen zijn de effecten van maatregelen in de 
eerste planperiode pas in de tweede planperiode volledig van kracht en worden in deze planperiode 
geen aanvullende maatregelen getroffen. 
 
F3: Technisch onhaalbaar - grondverwerving 
Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige 
basis. Het is daarom niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven 
zijn (= ruim voor 2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. 
Kansen om grond te verwerven zijn vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, 
bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties binnen de komende periode zullen voordoen. 
Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg van juridische procedures een 
doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering nodig is. 
 
F6: Technisch onhaalbaar - uitvoeringscapaciteit 
Inrichtingsmaatregelen vormen een groot deel van het maatregelpakket. Zowel overheden als 
uitvoerende organisaties (aannemers) voeren momenteel al maatregelen uit. Het totale voorgestelde 
pakket aan KRW-maatregelen vraagt een forse versnelling van uitvoering als het hele pakket voor 
2015 wordt gerealiseerd. Voorbereiding en uitvoering vragen specifieke kennis en capaciteiten, die in 
beperkte mate aanwezig is. Uitvoering van alle benodigde inrichtingsmaatregelen in de eerste 
planperiode van het SGBP is dan ook niet mogelijk. Om deze reden wordt gefaseerd. 
 
F8: Onevenredig kostbaar - te hoge lasten 
Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste 
planperiode stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk 
acceptabele bandbreedte te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het 
maatregelenpakket in de periode na 2015. In afwachting van de ontwikkeling van mogelijke 
kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van aanvullende maatregelen op 
nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot fasering en wordt 
nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan / 
omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien. 
 
Chemische toestand en overige relevante stoffen; fasering 
Uit de door de waterbeheerders uitgevoerde analyses en uit de Ex ante evaluatie KRW uitgevoerd 
door het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat voor een aantal hardnekkige knelpunten 
volledige realisatie van de doelen van de KRW in 2015 met de nu voorliggende maatregelen niet 
waarschijnlijk is en dat aanspraak moet worden gemaakt op het faseren van de gewenste 
doelrealisatie. Argumenten voor fasering zijn de disproportionele kosten, uitvoeringsaspecten en de 
termijn van effect van maatregelen.  
 
De knelpunten betreffen met name de aanpak van waterverontreiniging door diffuse bronnen vanuit de 
landbouw en verkeer en vervoer (o.a. stikstof, fosfaat, gewasbeschermingsmiddelen, koper, zink, 
PAKs).  
Om alle doelen van de KRW voor deze stoffen te kunnen realiseren zijn in de volgende SGBP 
perioden aanvullende maatregelen noodzakelijk: 

1. Het nationale beleid wordt voortgezet gericht op het verder terugdringen van emissies via het 
ontwikkelen en voorschrijven van de nieuwste kosteneffectieve technieken. Voor diffuse 
bronnen is het Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen waterverontreiniging het kader. Dit 
programma is op 20 december 2007 door de minister van VROM aan de Tweede Kamer 
aangeboden. Voor nutriënten wordt de komende jaren (eerste planperiode) maximaal ingezet 
op de implementatie van maatregelen die onderdeel uitmaken van het 4e Actieprogramma 
Nitraatrichtlijn. Voor de 2e planperiode worden aanvullende maatregelen genomen die 
stroomgebiedsbreed worden afwogen, waaronder aanscherping van het generieke emissie 
reductie beleid.  
Voor gewasbeschermingsmiddelen worden maatregelen genomen die onderdeel uitmaken 
van het toelatingsbeleid, gebaseerd op Europese uitgangspunten. Emissies uit de waterketen 
worden aangepakt op basis van de stand der techniek, die in belangrijke mate in Europees 
verband overeenkomen.   

2. In het KRW-maatregelenprogramma tot 2015 is een grote hoeveelheid (ruim 1000 voor de 4 
SGBP’s tezamen) onderzoeksmaatregelen opgenomen. Het gaat om maatregelen waarvan in 
de gebiedsprocessen duidelijk werd dat deze nog niet konden worden geprogrammeerd 
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omdat er onvoldoende kennis is over het effect en/of de economische consequenties van 
deze maatregelen en daarmee de kosteneffectiviteit. Op basis van de resultaten van deze 
onderzoeken is de verwachting dat na 2015 diverse aanvullende maatregelen genomen 
kunnen worden.  

3. Het rijk stimuleert innovatief onderzoek met het Nationale Innovatieprogramma KRW 
waarvoor tot en met 2011 een bedrag van 75 miljoen euro beschikbaar is gesteld. Met dit 
programma wordt beoogd hardnekkige knelpunten met betrekking tot de waterkwaliteit te 
helpen oplossen. De verwachting is dat op basis van resultaten hiervan voor de periode na 
2015 het nu voorliggende KRW-maatregelenprogramma kan worden aangevuld met nieuwe 
maatregelen waarvan is gebleken dat deze kosteneffectief zijn. Hierbij zijn ook mitigerende 
maatregelen in beeld. 

4. Door de benedenstrooms gelegen ligging van Nederland in de internationale stroomgebieden 
is Nederland voor het realiseren van doelen voor diffuse verontreiniging in belangrijke mate 
afhankelijk van maatregelen die door de Europese Commissie in Europees verband verplicht 
worden gesteld en die ook in bovenstaande landen worden genomen. Mede met het oog op 
een gewenste Europese stroomgebiedsbrede afweging (level playing field),  en daarmee 
behoud van een concurrerend bedrijfsleven zet Nederland in op het maken van benodigde 
afspraken voor aanvullende maatregelen in Europees verband. 

 
Op dit moment is het onzeker welke kosteneffectieve aanvullende maatregelen in de toekomst (na 
2015) genomen kunnen worden en wat daarvan het effect is. Daarbij is ook onduidelijk welke 
maatregelen op Europees niveau aanvullend verplicht gaan worden.  
Deze punten vormen het belangrijkste argument om stapsgewijs tot en met 2027 de uitvoering ter 
hand te nemen waarbij in 2021 zal worden bezien voor welke stoffen en/of parameters en in welke 
mate doelverlaging dan aan de orde is. 
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Factsheets oppervlaktewaterlichamen 
 
 
 
Waterlichaam Code 
Adriaan NL18_ADRIAAN 
Bath  NL18_BATH 
Bath-Oost NL18_BATHOOST 
Boreel NL18_BOREEL 
Van Borssele NL18_BORSSELE 
Dekker NL18_DEKKER 
Dreischor NL18_DREISCHOR 
Duiveland-Oosterland NL18_DUIV_OOSTERLAND
Duiveland-Ouwerkerk NL18_DUIV_OUWERKERK 
De Eendracht NL18_EENDRACHT 
Glerum NL18_GLERUM 
Hellewoud NL18_HELLEWOUD 
Kanaal door Walcheren NL18_KANDWCRN 
Kleverskerke NL18_KLEVERSKERKE 
Loohoek NL18_LOOHOEK 
De Luyster NL18_LUYSTER 
Maelstede NL18_MAELSTEDE 
Oosterland NL18_OOSTERLAND 
De Piet NL18_PIET 
Poppekinderen NL18_POPPEKINDEREN 
't Sas NL18_SAS 
Schouwen NL18_SCHOUWEN 
De Noord-Stavenisse NL18_STAVENISSE 
De Noord-Sint Maartensdijk NL18_STMAARTENSDIJK 
De Valle NL18_VALLE 
Waarde NL18_WAARDE 
Wilhelmina NL18_WILHELMINA 
Willem NL18_WILLEM 
Yerseke Moer NL18_YERSEKE 
Zuidwatering NL18_ZUIDWATERING 
    
Braakman NL23_BRKMN 
Cadzand NL23_CDZND 
Campen NL23_CMPN 
Nol Zeven NL23_NLZVN 
Nummer Een NL23_NREEN 
Nieuwe Sluis NL23_NWSLS 
Othene NL23_OTHNE 
Paal NL23_PAAL 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_ADRIAAN

  Basisgegevens 

Naam Adriaan 
NL18_ADRIAAN Code 
Kunstmatig Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Noord-Beveland 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige 
situatie

GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,24  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G4 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_ADRIAAN

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 
Waterschap vispasseerbaar maken kunstwerk 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_BATH

  Basisgegevens 

Naam Bath 
NL18_BATH Code 
Kunstmatig Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Reimerswaal 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,36  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_BATH

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer Waterschap 
verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 
vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_BATHOOST

  Basisgegevens 

Naam Bath-Oost 
NL18_BATHOOST Code 
Kunstmatig Status 
M3 - Gebufferde (regionale) kanalen Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Noord-Brabant, Zeeland 
Gemeente Reimerswaal, Woensdrecht 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand tot langzaamstromend kanaalwater dat bestaat uit oppervlaktewater waarvan de herkomst wisselend is. De 
stroomrichting kan gedurende het jaar omkeren. Vaak is sprake van een belangrijke scheepvaartfunctie, wat ook leidt tot 
een rechte waterbak (rechthoekig of trapeziumvorm) met abrupte overgangen van land naar water. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M3 (Gebufferde (regionale) kanalen) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G2 
Overige waterflora (EKR)  0,43  G2 
Fytoplankton (EKR)  0,6  G2 
Vis (EKR)  0,6  G2 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,15  G2 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  2,8  G2 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  <300  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G2 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,65  G2 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,5  G2 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  40-120  G2 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_BATHOOST

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer Waterschap 
verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 
vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
benzo(a)antraceen Overige relevante verontreinigende stoffen 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_BOREEL

  Basisgegevens 

Naam Boreel 
NL18_BOREEL Code 
Kunstmatig Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Middelburg, Veere 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,24  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_BOREEL

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer Waterschap 
verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 
vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen voor 
de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet 
opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_BORSSELE

  Basisgegevens 

Naam Van Borssele 
NL18_BORSSELE Code 
Kunstmatig Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Borsele 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,36  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_BORSSELE

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer 
Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 
vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_DEKKER

  Basisgegevens 

Naam Dekker 
NL18_DEKKER Code 
Kunstmatig Status 
M31 - Kleine brakke tot zoute wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Goes, Kapelle 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een matig tot hoog zoutgehalte dat bovendien kan fluctueren. De invloed van zout is dominant over 
andere omgevingsfactoren, waarbij verdamping van het water in de zomer mede de ecologische omstandigheden bepaalt. 
Het water wordt gevoed door neerslag en brakke kwel. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M31 (Kleine brakke tot zoute wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,3  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  >3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  7,5-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_DEKKER

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 
Waterschap vispasseerbaar maken kunstwerk 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_DREISCHOR

  Basisgegevens 

Naam Dreischor 
NL18_DREISCHOR Code 
Kunstmatig Status 
M31 - Kleine brakke tot zoute wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Schouwen-Duiveland 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een matig tot hoog zoutgehalte dat bovendien kan fluctueren. De invloed van zout is dominant over 
andere omgevingsfactoren, waarbij verdamping van het water in de zomer mede de ecologische omstandigheden bepaalt. 
Het water wordt gevoed door neerslag en brakke kwel. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M31 (Kleine brakke tot zoute wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,3  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  >3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  7,5-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_DREISCHOR

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_DUIV_OOSTERLAND

  Basisgegevens 

Naam Duiveland-Oosterland 
NL18_DUIV_OOSTERLAND Code 
Kunstmatig Status 
M31 - Kleine brakke tot zoute wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Schouwen-Duiveland 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een matig tot hoog zoutgehalte dat bovendien kan fluctueren. De invloed van zout is dominant over 
andere omgevingsfactoren, waarbij verdamping van het water in de zomer mede de ecologische omstandigheden bepaalt. 
Het water wordt gevoed door neerslag en brakke kwel. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M31 (Kleine brakke tot zoute wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,6  G1 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  >3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  7,5-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_DUIV_OOSTERLAND

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 
Waterschap vispasseerbaar maken kunstwerk 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_DUIV_OUWERKERK

  Basisgegevens 

Naam Duiveland-Ouwerkerk 
NL18_DUIV_OUWERKERK Code 
Kunstmatig Status 
M31 - Kleine brakke tot zoute wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Schouwen-Duiveland 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een matig tot hoog zoutgehalte dat bovendien kan fluctueren. De invloed van zout is dominant over 
andere omgevingsfactoren, waarbij verdamping van het water in de zomer mede de ecologische omstandigheden bepaalt. 
Het water wordt gevoed door neerslag en brakke kwel. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M31 (Kleine brakke tot zoute wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,6  G1 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  >3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  7,5-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_DUIV_OUWERKERK

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 
Waterschap vispasseerbaar maken kunstwerk 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_EENDRACHT

  Basisgegevens 

Naam De Eendracht 
NL18_EENDRACHT Code 
Kunstmatig Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Tholen 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,36  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_EENDRACHT

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer 
Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 
vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_GLERUM

  Basisgegevens 

Naam Glerum 
NL18_GLERUM Code 
Kunstmatig Status 
M31 - Kleine brakke tot zoute wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Reimerswaal 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een matig tot hoog zoutgehalte dat bovendien kan fluctueren. De invloed van zout is dominant over 
andere omgevingsfactoren, waarbij verdamping van het water in de zomer mede de ecologische omstandigheden bepaalt. 
Het water wordt gevoed door neerslag en brakke kwel. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M31 (Kleine brakke tot zoute wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,5  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  >3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  7,5-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_GLERUM

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap vispasseerbaar maken kunstwerk 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_HELLEWOUD

  Basisgegevens 

Naam Hellewoud 
NL18_HELLEWOUD Code 
Kunstmatig Status 
M31 - Kleine brakke tot zoute wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Borsele 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een matig tot hoog zoutgehalte dat bovendien kan fluctueren. De invloed van zout is dominant over 
andere omgevingsfactoren, waarbij verdamping van het water in de zomer mede de ecologische omstandigheden bepaalt. 
Het water wordt gevoed door neerslag en brakke kwel. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M31 (Kleine brakke tot zoute wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,6  G1 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  >3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  7,5-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_HELLEWOUD

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 
vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_KANDWCRN

  Basisgegevens 

Naam Kanaal door Walcheren 
NL18_KANDWCRN Code 
Kunstmatig Status 
M31 - Kleine brakke tot zoute wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Middelburg, Veere, Vlissingen 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een matig tot hoog zoutgehalte dat bovendien kan fluctueren. De invloed van zout is dominant over 
andere omgevingsfactoren, waarbij verdamping van het water in de zomer mede de ecologische omstandigheden bepaalt. 
Het water wordt gevoed door neerslag en brak polderwater met incidentele instroom van zee- of getijdenwater. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M31 (Kleine brakke tot zoute wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,6  G1 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  >3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  7,5-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_KANDWCRN

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F2. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_KLEVERSKERKE

  Basisgegevens 

Naam Kleverskerke 
NL18_KLEVERSKERKE Code 
Kunstmatig Status 
M31 - Kleine brakke tot zoute wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Middelburg, Veere 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een matig tot hoog zoutgehalte dat bovendien kan fluctueren. De invloed van zout is dominant over 
andere omgevingsfactoren, waarbij verdamping van het water in de zomer mede de ecologische omstandigheden bepaalt. 
Het water wordt gevoed door neerslag en brakke kwel. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M31 (Kleine brakke tot zoute wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,3  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  >3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  7,5-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_KLEVERSKERKE

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer Waterschap 
verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_LOOHOEK

  Basisgegevens 

Naam Loohoek 
NL18_LOOHOEK Code 
Kunstmatig Status 
M31 - Kleine brakke tot zoute wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Tholen 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een matig tot hoog zoutgehalte dat bovendien kan fluctueren. De invloed van zout is dominant over 
andere omgevingsfactoren, waarbij verdamping van het water in de zomer mede de ecologische omstandigheden bepaalt. 
Het water wordt gevoed door neerslag en brakke kwel. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M31 (Kleine brakke tot zoute wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,6  G1 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  >3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  7,5-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_LOOHOEK

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap vispasseerbaar maken kunstwerk 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_LUYSTER

  Basisgegevens 

Naam De Luyster 
NL18_LUYSTER Code 
Kunstmatig Status 
M31 - Kleine brakke tot zoute wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Tholen 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een matig tot hoog zoutgehalte dat bovendien kan fluctueren. De invloed van zout is dominant over 
andere omgevingsfactoren, waarbij verdamping van het water in de zomer mede de ecologische omstandigheden bepaalt. 
Het water wordt gevoed door neerslag en brakke kwel. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M31 (Kleine brakke tot zoute wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,3  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  >3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  7,5-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_LUYSTER

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer Waterschap 
verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_MAELSTEDE

  Basisgegevens 

Naam Maelstede 
NL18_MAELSTEDE Code 
Kunstmatig Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Borsele, Goes, Kapelle 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,36  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_MAELSTEDE

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer 
Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 
vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_OOSTERLAND

  Basisgegevens 

Naam Oosterland 
NL18_OOSTERLAND Code 
Kunstmatig Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Goes 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,24  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_OOSTERLAND

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer Waterschap 
verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_PIET

  Basisgegevens 

Naam De Piet 
NL18_PIET Code 
Kunstmatig Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Goes 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,24  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_PIET

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met uitvoeringscapaciteit 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F6. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_POPPEKINDEREN

  Basisgegevens 

Naam Poppekinderen 
NL18_POPPEKINDEREN Code 
Kunstmatig Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Middelburg, Veere 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,36  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 
 
Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_POPPEKINDEREN

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 
Waterschap vispasseerbaar maken kunstwerk 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009

Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_POPPEKINDEREN

Situatie op 22/09/2009



Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_SAS

  Basisgegevens 

Naam 't Sas 
NL18_SAS Code 
Kunstmatig Status 
M31 - Kleine brakke tot zoute wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Schouwen-Duiveland 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een matig tot hoog zoutgehalte dat bovendien kan fluctueren. De invloed van zout is dominant over 
andere omgevingsfactoren, waarbij verdamping van het water in de zomer mede de ecologische omstandigheden bepaalt. 
Het water wordt gevoed door neerslag en brakke kwel. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M31 (Kleine brakke tot zoute wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,3  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  >3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  7,5-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_SAS

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_SCHOUWEN

  Basisgegevens 

Naam Schouwen 
NL18_SCHOUWEN Code 
Kunstmatig Status 
M31 - Kleine brakke tot zoute wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Schouwen-Duiveland 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een matig tot hoog zoutgehalte dat bovendien kan fluctueren. De invloed van zout is dominant over 
andere omgevingsfactoren, waarbij verdamping van het water in de zomer mede de ecologische omstandigheden bepaalt. 
Het water wordt gevoed door neerslag en brakke kwel. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M31 (Kleine brakke tot zoute wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,6  G1 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  >3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  7,5-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_SCHOUWEN

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 
Waterschap vispasseerbaar maken kunstwerk 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_STAVENISSE

  Basisgegevens 

Naam De Noord-Stavenisse 
NL18_STAVENISSE Code 
Kunstmatig Status 
M31 - Kleine brakke tot zoute wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Tholen 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een matig tot hoog zoutgehalte dat bovendien kan fluctueren. De invloed van zout is dominant over 
andere omgevingsfactoren, waarbij verdamping van het water in de zomer mede de ecologische omstandigheden bepaalt. 
Het water wordt gevoed door neerslag en brakke kwel. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M31 (Kleine brakke tot zoute wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,6  G1 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  >3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  7,5-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_STAVENISSE

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer 
Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 
vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_STMAARTENSDIJK

  Basisgegevens 

Naam De Noord-Sint Maartensdijk 
NL18_STMAARTENSDIJK Code 
Kunstmatig Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Tholen 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,24  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_STMAARTENSDIJK

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer 
Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 
vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_VALLE

  Basisgegevens 

Naam De Valle 
NL18_VALLE Code 
Kunstmatig Status 
M31 - Kleine brakke tot zoute wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Noord-Beveland 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een matig tot hoog zoutgehalte dat bovendien kan fluctueren. De invloed van zout is dominant over 
andere omgevingsfactoren, waarbij verdamping van het water in de zomer mede de ecologische omstandigheden bepaalt. 
Het water wordt gevoed door neerslag en brakke kwel. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M31 (Kleine brakke tot zoute wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,6  G1 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  >3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  7,5-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_VALLE

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 
vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_WAARDE

  Basisgegevens 

Naam Waarde 
NL18_WAARDE Code 
Kunstmatig Status 
M31 - Kleine brakke tot zoute wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Reimerswaal 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een matig tot hoog zoutgehalte dat bovendien kan fluctueren. De invloed van zout is dominant over 
andere omgevingsfactoren, waarbij verdamping van het water in de zomer mede de ecologische omstandigheden bepaalt. 
Het water wordt gevoed door neerslag en brakke kwel. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M31 (Kleine brakke tot zoute wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,3  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  >3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G1 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  7,5-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_WAARDE

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_WILHELMINA

  Basisgegevens 

Naam Wilhelmina 
NL18_WILHELMINA Code 
Kunstmatig Status 
M31 - Kleine brakke tot zoute wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Goes 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een matig tot hoog zoutgehalte dat bovendien kan fluctueren. De invloed van zout is dominant over 
andere omgevingsfactoren, waarbij verdamping van het water in de zomer mede de ecologische omstandigheden bepaalt. 
Het water wordt gevoed door neerslag en brakke kwel. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M31 (Kleine brakke tot zoute wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,3  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  >3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  7,5-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_WILHELMINA

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_WILLEM

  Basisgegevens 

Naam Willem 
NL18_WILLEM Code 
Kunstmatig Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Noord-Beveland 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,4  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_WILLEM

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer 
Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 
Waterschap vispasseerbaar maken kunstwerk 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_YERSEKE

  Basisgegevens 

Naam Yerseke Moer 
NL18_YERSEKE Code 
Kunstmatig Status 
M31 - Kleine brakke tot zoute wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Reimerswaal 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een matig tot hoog zoutgehalte dat bovendien kan fluctueren. De invloed van zout is dominant over 
andere omgevingsfactoren, waarbij verdamping van het water in de zomer mede de ecologische omstandigheden bepaalt. 
Het water wordt gevoed door neerslag en brakke kwel. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M31 (Kleine brakke tot zoute wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,3  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  >3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  7,5-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_YERSEKE

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_ZUIDWATERING

  Basisgegevens 

Naam Zuidwatering 
NL18_ZUIDWATERING Code 
Kunstmatig Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Middelburg, Veere, Vlissingen 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

 Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,36  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL18_ZUIDWATERING

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer Waterschap 
verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 
vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met grondverwerving 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F3, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009
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 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_BRKMN

  Basisgegevens 

Naam Braakman 
NL23_BRKMN Code 
Sterk veranderd Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Terneuzen 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd" 
KRW Art. 4.3a 
De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen vanwege 
significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: 

Afgevallen maatregelen 

Milieukwaliteit Gebruiksfunctie

x Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch 
gebied 

x Hanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk gebied

x Verwijderen stuwen in intensief agrarisch 
gebied 

x x Verwijderen waterkeringen 

KRW Art. 4.3b 
Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 
uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu: 

- geen alternatieven beschikbaar 

Voor een nadere motivering van de status ‘sterk veranderd’ wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij 
zijn voor dit waterlichaam de volgende codes van toepassing: S1, S13, S19, S7.  

Toelichting 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_BRKMN

Literatuur 
Regionaal Bestuurlijk Overleg Scheldestroomgebied, RBO-nota 2007; Overwegingen bij het stroomgebiedbeheerplan 
Schelde, Middelburg, februari 2008 
Paragraaf 6.2 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,36  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G4 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 
vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met uitvoeringscapaciteit 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F6, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_BRKMN

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009
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 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_CDZND

  Basisgegevens 

Naam Cadzand 
NL23_CDZND Code 
Sterk veranderd Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Sluis 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd" 
KRW Art. 4.3a 
De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen vanwege 
significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: 

Afgevallen maatregelen 

Milieukwaliteit Gebruiksfunctie

x Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch 
gebied 

x Hanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk gebied

x Verwijderen stuwen in intensief agrarisch 
gebied 

x x Verwijderen waterkeringen 

KRW Art. 4.3b 
Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 
uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu: 

- geen alternatieven beschikbaar 

Voor een nadere motivering van de status ‘sterk veranderd’ wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij 
zijn voor dit waterlichaam de volgende codes van toepassing: S1, S13, S19, S7.  

Toelichting 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_CDZND

Literatuur 
Regionaal Bestuurlijk Overleg Scheldestroomgebied, RBO-nota 2007; Overwegingen bij het stroomgebiedbeheerplan 
Schelde, Middelburg, februari 2008 
Paragraaf 6.2 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,36  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G4 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 
Waterschap vispasseerbaar maken kunstwerk 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 
vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met uitvoeringscapaciteit 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F6, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_CDZND

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009
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 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_CMPN

  Basisgegevens 

Naam Campen 
NL23_CMPN Code 
Sterk veranderd Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Hulst 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd" 
KRW Art. 4.3a 
De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen vanwege 
significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: 

Afgevallen maatregelen 

Milieukwaliteit Gebruiksfunctie

x Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch 
gebied 

x Hanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk gebied

x Verwijderen stuwen in intensief agrarisch 
gebied 

x x Verwijderen waterkeringen 

KRW Art. 4.3b 
Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 
uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu: 

- geen alternatieven beschikbaar 

Voor een nadere motivering van de status ‘sterk veranderd’ wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij 
zijn voor dit waterlichaam de volgende codes van toepassing: S1, S13, S19, S7.  

Toelichting 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_CMPN

Literatuur 
Regionaal Bestuurlijk Overleg Scheldestroomgebied, RBO-nota 2007; Overwegingen bij het stroomgebiedbeheerplan 
Schelde, Middelburg, februari 2008 
Paragraaf 6.2 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,36  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G4 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer 
Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 
Waterschap vispasseerbaar maken kunstwerk 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 
vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met uitvoeringscapaciteit 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F6, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_CMPN

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009
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 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_NLZVN

  Basisgegevens 

Naam Nol Zeven 
NL23_NLZVN Code 
Sterk veranderd Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Sluis, Terneuzen 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd" 
KRW Art. 4.3a 
De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen vanwege 
significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: 

Afgevallen maatregelen 

Milieukwaliteit Gebruiksfunctie

x Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch 
gebied 

x Hanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk gebied

x Verwijderen stuwen in intensief agrarisch 
gebied 

x x Verwijderen waterkeringen 

KRW Art. 4.3b 
Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 
uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu: 

- geen alternatieven beschikbaar 

Voor een nadere motivering van de status ‘sterk veranderd’ wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij 
zijn voor dit waterlichaam de volgende codes van toepassing: S1, S13, S19, S7.  

Toelichting 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_NLZVN

Literatuur 
Regionaal Bestuurlijk Overleg Scheldestroomgebied, RBO-nota 2007; Overwegingen bij het stroomgebiedbeheerplan 
Schelde, Middelburg, februari 2008 
Paragraaf 6.2 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,36  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G4 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 
Waterschap vispasseerbaar maken kunstwerk 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met uitvoeringscapaciteit 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F6, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_NLZVN

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009
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 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_NREEN

  Basisgegevens 

Naam Nummer Een 
NL23_NREEN Code 
Sterk veranderd Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Sluis 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd" 
KRW Art. 4.3a 
De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen vanwege 
significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: 

Afgevallen maatregelen 

Milieukwaliteit Gebruiksfunctie

x Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch 
gebied 

x Hanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk gebied

x Verwijderen stuwen in intensief agrarisch 
gebied 

x x Verwijderen waterkeringen 

KRW Art. 4.3b 
Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 
uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu: 

- geen alternatieven beschikbaar 

Voor een nadere motivering van de status ‘sterk veranderd’ wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn 
voor dit waterlichaam de volgende codes van toepassing: S1, S13, S19, S7.  

Toelichting 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_NREEN

Literatuur 
Regionaal Bestuurlijk Overleg Scheldestroomgebied, RBO-nota 2007; Overwegingen bij het stroomgebiedbeheerplan 
Schelde, Middelburg, februari 2008 
Paragraaf 6.2 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,36  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met uitvoeringscapaciteit 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F6, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_NREEN

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009



ge
om

or
fo

lo
gi

e 

la
nd

sc
ha

p 

er
fg

oe
d 

ar
ch

eo
lo

gi
e 

w
at

er
hu

is
ho

ud
in

g 

st
ed

el
ijk

 g
eb

ie
d 

sc
he

ep
va

ar
t 

re
cr

ea
tie

 

na
tu

ur
 

la
nd

bo
uw

 

in
fr

as
tr

uc
tu

ur
 

in
du

st
rie

 

en
er

gi
ev

oo
rz

ie
ni

ng
 

dr
in

kw
at

er
 

 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_NWSLS

  Basisgegevens 

Naam Nieuwe Sluis 
NL23_NWSLS Code 
Sterk veranderd Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Sluis 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd" 
KRW Art. 4.3a 
De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen vanwege 
significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: 

Afgevallen maatregelen 

Milieukwaliteit Gebruiksfunctie

x Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch 
gebied 

x Hanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk gebied

x Verwijderen stuwen in intensief agrarisch 
gebied 

x x Verwijderen waterkeringen 

KRW Art. 4.3b 
Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 
uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu: 

- geen alternatieven beschikbaar 

Voor een nadere motivering van de status ‘sterk veranderd’ wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij 
zijn voor dit waterlichaam de volgende codes van toepassing: S1, S13, S19, S7.  

Toelichting 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_NWSLS

Literatuur 
Regionaal Bestuurlijk Overleg Scheldestroomgebied, RBO-nota 2007; Overwegingen bij het stroomgebiedbeheerplan 
Schelde, Middelburg, februari 2008 
Paragraaf 6.2 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,36  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G4 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 
Waterschap vispasseerbaar maken kunstwerk 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met uitvoeringscapaciteit 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F6, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_NWSLS

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009
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 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_OTHNE

  Basisgegevens 

Naam Othene 
NL23_OTHNE Code 
Sterk veranderd Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Terneuzen 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd" 
KRW Art. 4.3a 
De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen vanwege 
significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: 

Afgevallen maatregelen 

Milieukwaliteit Gebruiksfunctie

x Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch 
gebied 

x Hanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk gebied

x Verwijderen stuwen in intensief agrarisch 
gebied 

x x Verwijderen waterkeringen 

KRW Art. 4.3b 
Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 
uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu: 

- geen alternatieven beschikbaar 

Voor een nadere motivering van de status ‘sterk veranderd’ wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij 
zijn voor dit waterlichaam de volgende codes van toepassing: S1, S13, S19, S7.  

Toelichting 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_OTHNE

Literatuur 
Regionaal Bestuurlijk Overleg Scheldestroomgebied, RBO-nota 2007; Overwegingen bij het stroomgebiedbeheerplan 
Schelde, Middelburg, februari 2008 
Paragraaf 6.2 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,36  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G4 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 
Waterschap vispasseerbaar maken kunstwerk 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 
vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met uitvoeringscapaciteit 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F6, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_OTHNE

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009
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 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_PAAL

  Basisgegevens 

Naam Paal 
NL23_PAAL Code 
Sterk veranderd Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Schelde Stroomgebied 
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Waterbeheergebied 

Provincie Zeeland 
Gemeente Hulst 

Karakterschets van het waterlichaam 

Stilstaand water met een redelijk constant tot sterk wisselend zoutgehalte, dat vooral voorkomt in het zeekleigebied en de 
duinen, maar lokaal ook in het laagveengebied. De invloed van zout is in dit watertype dominant over andere 
omgevingsfactoren. 

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd" 
KRW Art. 4.3a 
De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen vanwege 
significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: 

Afgevallen maatregelen 

Milieukwaliteit Gebruiksfunctie

x Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch 
gebied 

x Hanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk gebied

x Verwijderen stuwen in intensief agrarisch 
gebied 

x x Verwijderen waterkeringen 

KRW Art. 4.3b 
Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 
uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu: 

- geen alternatieven beschikbaar 

Voor een nadere motivering van de status ‘sterk veranderd’ wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij 
zijn voor dit waterlichaam de volgende codes van toepassing: S1, S13, S19, S7.  

Toelichting 

Situatie op 22/09/2009



 Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_PAAL

Literatuur 
Regionaal Bestuurlijk Overleg Scheldestroomgebied, RBO-nota 2007; Overwegingen bij het stroomgebiedbeheerplan 
Schelde, Middelburg, februari 2008 
Paragraaf 6.2 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G1 
Overige waterflora (EKR)  0,48  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,53  G3 
Vis (EKR)  0,36  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  2,5  G4 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  3,3  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,4  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht Legenda: zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Waterschap verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water 
Waterschap vispasseerbaar maken kunstwerk 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Initiatiefnemer Omschrijving 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water Waterschap 
vispasseerbaar maken kunstwerk Waterschap 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-technisch onhaalbaar in verband met uitvoeringscapaciteit 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F6, F8. 

Toelichting en literatuurverwijzing 

Technisch en financiëel niet haalbaar binnen 1 planperiode. 

Situatie op 22/09/2009



 
 
Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_PAAL

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen momenteel de norm overschrijden. In het BKMW zijn de normen 
voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden 
zijn niet opgenomen in deze tabel. Verder wordt een aantal bestrijdingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Situatie op 22/09/2009

Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL23_PAAL

Situatie op 22/09/2009
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