
KRW-toetsing en -beoordeling

In 2015 moeten alle waterlichamen in Nederland in een 
goede toestand zijn. Voor de beoordeling van de ecolo-
gische toestand én de effecten van KRW-maatregelen  
en/of (ruimtelijke) ingrepen op de KRW-doelen zijn 
beoordelingssystemen en toetsingskaders opgesteld.

KRW-maatlatten 
Alle natuurlijke wateren worden getoetst aan de hand van 
een natuurlijke referentie met een zeer goede ecologische 
toestand (ZGET). De doelstelling voor 2015 is een goede 
ecologische toestand (GET) voor alle natuurlijke wateren. 
Meer dan 90% van de Nederlandse wateren is sterk 
veranderd (IJsselmeer) of kunstmatig (kanalen). Voor deze 
wateren zijn aparte doelstellingen opgesteld. Het maximaal 
ecologisch potentieel (MEP) is het referentiebeeld en het 
een goed ecologisch potentieel (GEP) is de doelstelling voor 
alle sterk veranderde en kunstmatige wateren. 

KRW-maatregelen 
In de komende jaren worden diverse herstel- en inrichtings-
maatregelen uitgevoerd om de KRW-doelen voor 2015 te 
realiseren. Het betreft met name maatregelen, zoals natuur-
vriendelijke oevers, vispassages, nevengeulen, kreekherstel 
etc. 

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
Op grond van het Bkmw mogen nieuwe (ruimtelijke) ingre-
pen in of langs een waterlichaam niet leiden tot structurele 
achteruitgang van de toestand van een watersysteem. Bij 
vergunningverlening moet hierop getoetst worden conform 
het toetsingskader Waterkwaliteit. Bureau Waardenburg 
heeft ervaring met de uitvoering van deze toetsing.

Europese Kaderrichtlijn Water
Een goede ecologische en chemische toestand in alle wateren in 2015

Opgaven voor waterbeheerders 
en initiatiefnemers

Als waterbeheerder bent u verantwoordelijk voor:

Toetsing van het watersysteem aan de KRW-maatlatten
• toetsing van uw watersysteem aan deze maatlatten  
met behulp van biologische, fysisch-chemische en hydro-
morfologische kwaliteitselementen.  

Bureau Waardenburg heeft veel expertise in huis op het ge-
bied van monitoring van de biologische kwaliteitselementen 
fytoplankton, fytobenthos, macrofauna, macrofyten, vissen, 
angiospermen en macro-algen.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een belangrijke Europese richtlijn 
waar waterbeheerders veel mee te maken hebben. De KRW heeft tot doel het 
bereiken van een goede ecologische en chemische toestand in alle wateren  
in 2015. De doelstellingen van de KRW zijn juridisch bindend vastgelegd in  
het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw).  
Bureau Waardenburg heeft een goed overzicht van alle verplichtingen en 
kansen die voortvloeien uit de KRW.

Projecten

KRW-toetsing Plan van Aanpak rivierkwelgeul Amerongse Bovenpolder

KRW-toetsing Planstudie Natuurvriendelijke oevers Afgedamde Maas

Effectiviteit herstel- en inrichtingsmaatregelen voor KRW en Natura 2000 

Evaluatie natuurontwikkelingsprojecten IJsselmeergebied. Bijdrage aan KRW- en N2000-doelen

Afleiding doelen KRW-doelen en -maatregelen voor zoute Rijkswateren in Noord-Nederland

Evaluatie herstelmaatregelen zoet-zoutovergangen
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Toetsing van maatregelen aan bijdrage KRW-doelen
• Toetsing in hoeverre geplande inrichtings- en herstelmaat-
regelen positief bijdragen aan KRW-doelen en/of optimalisatie 
mogelijk is. Hierbij wordt gezocht naar synergie met andere 
beleidsvelden (Ruimte voor de Rivieren, Natura2000).

Bureau Waardenburg heeft ervaring met het beoordelen  
en optimaliseren van maatregelen voor de ecologische  
KRW-doelen.

Toetsing van effect ruimtelijke ingrepen op KRW-doelen
• Toetsing in hoeverre geplande (ruimtelijke) ingrepen leiden 
tot verslechtering van de toestand van een watersysteem. 
• Inschatting van het risico op het niet halen van de ecolo-
gische KRW-doelen.
• Advisering ten aanzien van ecologische compensatie.

Bureau Waardenburg heeft ervaring met het doorlopen van 
KRW toetsingskaders uit het Bkmw voor het beoordelen 
van de effecten van (ruimtelijke) ingrepen en activiteiten bij 
onder andere vergunningverlening.

Kaderrichtlijn-proof monitoren
• Om te controleren of de doelstellingen gehaald worden, dient het watersysteem KRW-“proof” 
gemonitord te worden. 

Bureau Waardenburg heeft ruim 30 jaar ervaring met hydrobiologisch onderzoek en -monitoring, 
beoordelingssystemen en herstelmaatregelen. Vanuit deze ervaring hebben wij bijgedragen aan 
de landelijke documenten “Richtlijn ecologische monitoring inrichtingsprojecten”,“Richtlijnen 
monitoring KRW, oppervlakte water”, het “Protocol Toetsen en Beoordelen” en het “Handboek 
hydrobiologie”.

Wilt u weten welke kansen en verplichtingen de KRW voor ú met zich meebrengt? Meld u dan 
aan voor de cursus “Kaderrichtlijn Water in de Praktijk” die door Bureau Waardenburg wordt 
gegeven. Voor aanmelding, meer info en overige werkvelden zie www.buwa.nl

Projecten

Toetsing aanleg haven benedenrivierengebied op KRW-doelen

Onderzoek ecologische effecten van de beroepsscheepvaart op de doelstellingen van de  

KRW, Vogel- en Habitatrichtlijn

Projecten

Richtlijn ecologische monitoring inrichtingsprojecten – Rijkswateren

Projectmonitoring RWS Zuid-Holland

(Update) Landelijke Rapportage “Richtlijn monitoring KRW, Oppervlakte water” en “Protocol 

Toetsen en Beoordeling”

Uitvoering meetplannen; bemonstering en analyse van hydrobiologische parameters binnen het 

beheersgebied van diverse waterschappen en andere organisaties

Visstandonderzoek in vele wateren en natuurvriendelijke oevers (o.a., Noord-Hollandskanaal, 

Amsterdam-Rijnkanaal. Schinkelbos, Lopikerwaard, Kralingse plas, Bleiswijksezoom en Rotte, 

Binnenbedijktemaas, Oostvoornsmeer)

Inventarisatie en ecologische beoordeling rijkswateren (o.a. Randmeren, Volkerakzoommeer, 

rijkskanalen), regionale wateren (o.a. de Zuidhollandse eilanden, Delfland, West- en Oost- 

Brabant) en stadswateren (o.a. in de Drechtsteden, Krimpenerwaard, Rotterdam en de Betuwe).


