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Waterlichamen: waarom?

� Nieuw in de KRW:

� Lokale doelen

� Instandhouding van lokale kwaliteiten

� Maar

� Een stroomgebied is divers

� Dus….omgaan met verschillen

� Waterlichaam, ofwel de kleinste operationele 

eenheden

� Maar ook een admistratieve eenheid
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Waterlichaam: de admistratieve

gevolgen

� Per waterlichaam worden doelen benoemd

� Per waterlichaam wordt de toestand bepaald

(monitoring)

� Per waterlichaam wordt naar de EU 

gerapporteerd

� Per waterlichaam wordt beoordeeld
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KRW waterlichamen

� Terug naar de bron: de originele KRW 

wetstekst 2000

� oppervlaktewaterlichaam.: een

onderscheiden oppervlaktewater van 

aanzienlijke omvang, zoals een meer, een

waterbekken, een stroom, een rivier, een

kanaal, een deel van een stroom, rivier of 

kanaal, een overgangswater of een strook

kustwater;
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Hoe begrens je nu de waterlichamen?

� Vraag 1: Hoeveel verschillende typen mag je 

onderscheiden?

� Vraag 2: Hoe groot moeten waterlichamen

zijn?

� Vraag 3: Moet al het water in waterlichamen

worden opgenomen?

� De KRW geldt voor al het oppervlaktewater….
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We hebben het in Nederland niet makkelijk

� Er is veel oppervlaktewater

� Er zijn veel typen mogelijk

� De grote wateren (Kanalen rivieren) zijn

relatief makkelijk

� Voorbeeld Rijn Noord
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Virtueel water en reëel water

� Grotere wateren worden apart aangewezen

� Rivieren, kanalen, grotere beken, meren en 

plassen

� Kleine wateren worden niet apart 

aangewezen maar worden gezamenlijk als 

één eenheid gezien

� Sloten, poelen enz.
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2004 Herziening waterlichamen

� WFD Guidance

� KRW geldt voor ALLE oppervlaktewater

� Er is géén drempel voor de minimale maat voor

een WL

� Onder oppervlaktewateren van "aanzienlijke

omvang" vallen waterlichamen met een

minimale oppervlakte van 0,5 km2 of een

stroomgebied tussen de 10 en 100 km2. De 

verantwoordelijkheid voor het aanwijzen en 

begrenzen van waterlichamen ligt bij de 

waterbeheerder. 

� Dus geen viruele waterlichamen meer
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Consequenties

� Veel minder wateren, minder verschillende

wateren en dus veel minder watertypen

� Veel minder water in waterlichamen dus veel

minder te rapporteren

� Het waterlichaam is representatief voor het 

gebied
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Aanwijzen waterlichamen v2

� Grote waterlichamen

geven geen probleem

� Onderscheid op 

hydrologische eenheden
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Aanwijzing kleinere systemen

� Door lokale waterbeheerders

� Lokale waterbeheerders (waterschappen) zijn

eigenwijs

� De waterschappen gebruiken hun vrijheid

� Gebieden zijn ook verschillend
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Deelstroomgebieden

� Eems

� Schelde

� Maas 

� Rijn totaal
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� Eems 19     2300 km2

� Schelde 50     2000 km2

� Maas 162  7700 km2

� Rijn totaal 491 27620 km2

� Totaal 622
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� Eems 19     2300 km2 121 km2 /WL

� Schelde 50     2000 km2 40 km2 /WL

� Maas 162  7700 km2 48 km2 /WL

� Rijn totaal 491 27620 km2 56 km2 /WL
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Strategieën polders (1)

� Polders: (grootste) aaneengesloten

hoofdwatergang polder van 100 km2 is 

waterlichaam
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Strategieën polders (2)

� Gelijksoortige grotere wateren binnen een

polder zijn één waterlichaam

� Waterlichamen hoeven niet aaneengesloten te

zijn
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Strategieën polders (3)

� Grote uniforme polders: alle hoofdwatergangen

zijn binnen een polder zijn één waterlichaam
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Strategieën stromend water

� 1 Een beek is één waterlichaam

� 2 Bijna ieder zijtak is een waterlichaam
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Wat doen we met overig water

� KRW geldt voor alle wateren

� Geen specifieke ecologische doelstellingen

� Waterkwaliteitsdoelstellingen?


