
Vooruitblik

De watermonitoring in het Eemsgebied krijgt de komende 
jaren een flexibele invulling. De partners in het stroomge-
biedsdistrict Eems blijven hierbij een coördinerende rol 
spelen. De monitoringprogramma’s worden op grond van 
de resultaten en ervaringen geoptimaliseerd en aan moge-
lijke veranderingen in de onderzochte wateren aangepast. 
Aan de hand van de resultaten wordt getoetst of de eerde-
re beoordelingen van de toestand van de wateren nog juist 
zijn. Zo kunnen gerichte maatregelen worden ontwikkeld 
ter verbetering van de watertoestand in het Eemsgebied. 
Dit wordt in de volgende bewerkingsfase – het beheers-
plan – vastgelegd.

U heeft als burger zes maanden de tijd om uw standpunt 
kenbaar te maken over de in het Eemsgebied vastgestelde 
’belangrijke waterbeheerskwesties’ en over het ontwerp-
beheersplan.
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Waar vindt u meer informatie?

Bearbeitungsgebiete und Ansprechpartner Deelstroomgebieden en contactpersonen

Untere Ems
NLWKN, Betriebsstelle Aurich
Dirk Post, Tel. +49 4941 176-179
Dieter de Vries, Tel. +49 4941 176-157

Ems-Dollart-Ästuar, Eems-Dollard-Estuarium
Ständige Deutsch-Niederländische Grenzgewässerkommission
Unterausschuss G (Ems-Dollart)
Arbeitsgruppe Wassergüte

Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie
Subcommissie G (Eems-Dollard)
Werkgroep Waterkwaliteit
Dirk Post, Tel. +49 4941 176-179
Dick As, Tel. +31 58 2344-368

Nedereems
Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland,
Leeuwarden
Floris van Bentum, Tel. +31 58 2344-321

Leda / Jümme
NLWKN, Betriebsstelle Cloppenburg
Martin Windhaus, Tel. +49 4471 886-125
Dirk Post, Tel. +49 4941 176-179

Ems / Nordradde
NLWKN, Betriebsstelle Meppen
Mathias Eberle, Tel. +49 5931 406-141
Hermann Hebbelmann, Tel. +49 5931 406-142

Hase
NLWKN, Betriebsstelle Cloppenburg
Martin Windhaus, Tel. +49 4471 886-125
Michael Klaus, Tel. +49 4471 886-133

Obere Ems
In Nordrhein-Westfalen:
Bezirksregierung Münster
Peter Loheide, Tel. +49 251 411-5687
Thomas Spieker, Tel. +49 251 411-5729

In Niedersachsen:
NLWKN, Betriebsstelle Meppen
Mathias Eberle, Tel. +49 5931 406-141
Hermann Hebbelmann, Tel. +49 5931 406-142

Die Partner

Geschäftsstelle Ems
Niedersächsischer Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
Betriebsstelle Meppen
Haselünner Straße 78
49716 Meppen
poststelle@nlwkn-mep.niedersachsen.de
Mathias Eberle, Tel. +49 5931 406-141
Josef Schwanken, Tel. +49 5931 406-126

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Water (DGW)
Plesmanweg 1
Postbus 20904
NL - 2500 EX Den Haag
marc.de.rooy@minvenw.nl
Marc de Rooy, Tel. +31 70 3516 171

Geschäftsstelle Ems-NRW
c/o Bezirksregierung Münster
Nevinghoff 22
48147 Münster
dez54@brms.nrw.de
Peter Loheide, Tel. +49 251 411-5687

Fotoverantwoording: 
NLWKN (Titel; blz. 2; blz. 4, foto 2, 5 en 7), Bezirksregierung Münster (blz. 4, foto 1, 3 en 4), 
Wanningen (blz. 3, kader; blz. 4, foto 6 en 8; blz. 5), drs. Faasch (blz. 4, foto 8)

Water kent geen grenzen!

Deze veel gedane uitspraak is ook bij u 
vermoedelijk bekend. De wereld daar-
achter is echter voor de meesten min-
der bekend.

De Europese Kaderrichtlijn Water biedt 
ons de mogelijkheid om de grenzen te 
overwinnen. Want de richtlijn heeft dui-
delijk gemaakt wat we eigenlijk al wis-
ten maar waar wij niet naar handelden: 
water houdt zich niet aan grenzen.

De Kaderrichtlijn Water heeft dat veran-
derd. Duitsers en Nederlanders werken 
steeds nauwer samen. We bespreken 
gemeenschappelijk onze problemen 
en zoeken gemeenschappelijk naar 
oplossingen voor de problemen. 

We zien dat het water niet bij de grens 
ophoudt, maar dat het beheer van het 
stroomgebied vraagt om een andere 
manier van denken binnen de interna-
tionale grenzen van het stroomgebied. 
Gemeenschappelijke problemen met 
het water kunnen we overwinnen door 
het grensoverschrijdend waterbeheer.

Aan de basis daarvan ligt intensieve 
communicatie, samenwerking, afstem-
ming en harmonisering. En nu we ons 
water samen willen beschermen, mo-
eten we beginnen samen gegevens te 
verzamelen, die op elkaar af te stem-
men en gezamenlijk te meten! Dit is 
de basis voor het gemeenschappelijk 
benoemen van de problemen en de 
maatregelen.

Dus: samen meten 
→ samen beoordelen 
→ samen problemen benoemen 
→ samen maatregelen nemen!

Op de website http://www.ems-eems.nl wordt u uitgebreid 
geïnformeerd over de verdere uitvoering van de Kader-
richtlijn Water in het Eemsgebied. Hier vindt u actuele infor-
matie over de Eems en over de mogelijkheden van actieve 
betrokkenheid bij het lopende proces.

Nedersaksen:  www.umwelt.niedersachsen.de 
   www.nlwkn.de

Nordrijn-Westfalen: www.ems.nrw.de
   www.umweltamt.org

Nederland:  www.kaderrichtlijnwater.nl
   www.verkeerenwaterstaat.nl

www.ems-eems.de  www.ems-eems.eu  www.ems-eems.nl

De partner

Advisering / vormgeving: 
ahu AG, Aachen, www.ahu.de
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Belangrijke waterbeheerskwesties

Tijdschema en werkprogramma

Ontwerp beheersplan en maatregelenprogramma

TIJDSCHEMA PUBLIEKE PARTICIPATIE

Stand van zaken op het tijdpad
dat leidt tot het bereiken van de doelen uit
beheersplan volgens de Richtlijn 2000/60/EG 
van het Europees Parlement en de Raad

kortweg: Kaderrichtlijn Water (KRW)



De monitoring van de wateren omvat 
voor de toestand- en trendmonito-
ring 28 en voor de operationele mo-
nitoring in eerste instantie 171 meet-
punten. 
Om de ecologische toestand vast 
te stellen, worden vissen1, ongewer-
velde kleine dieren, algen, plankton, 
waterplanten en stroomgebiedspeci-

Wat betekent watermonitoring? 

Zonder water kunnen mens, dier en 
plant niet leven. Wij moeten onze le-
vensbron  beschermen en verontreini-
ging voorkomen. 

De regelmatige controle (Engels: mo-
nitoring) van onze wateren verschaft 
inzicht in de toestand waarin ze verke-
ren en in de bedreigingen waaraan ze 
blootstaan. Daarom is de watermoni-
toring al jarenlang een vast onderdeel 
van de Duitse en Nederlandse water-
wetgeving. Maar een duurzaam ge-
bruik van ons water vereist dat we niet 
alleen rekening houden met de natuur-

Chemie van de wateren
Dankzij enorme technische verbeteringen van de 
zuiveringsinstallaties kon de verontreiniging van de 
Eems en haar zijtakken met schadelijke stoffen en 
nutriënten de afgelopen decennia gelukkig aanzien-
lijk worden verminderd.

Desondanks zijn rivieren, beken, meren en het grond-
water in vrijwel het hele Eemsgebied nog steeds sterk 
belast met nutriënten (de voedingsstoffen: fosfaat en 
nitraat). Deze hoge concentraties nutriënten hebben 
een uitgesproken negatief effect op de kustwateren 
van de Eems: hier is in de zomermaanden regelma-
tig sprake van algenbloei. De oorzaak hiervan is met 
name gelegen in de intensieve landbouw, waarin een 
belangrijke rol is weggelegd voor de veehouderij. 
Doordat zandgronden in het Eemsgebied wijdver-
breid zijn, wordt het grondwater slechts in beperkte 
mate beschermd tegen het infiltreren van nutriënten 
en schadelijke stoffen. 

Vorm van de wateren (hydromorfologie)
De Eems was oorspronkelijk een sterk meanderende 
rivier met een grote dynamiek. Tegenwoordig is de 
Eems daarentegen vooral in de midden- en beneden-
loop omgevormd tot vaarweg voor de scheepvaart: 

In welke toestand verkeren de wateren in het Eemsgebied?

In deze brochure leest u hoe de 
monitoringprogramma’s volgens de 
Kaderrichtlijn Water er in het Eemsge-
bied uitzien.

De monitoringprogramma’s in het Eemsgebied

De monitoringprogramma’s maken onderbouwde uitspraken mogelijk over de 
toestand van de oppervlaktewateren (rivieren en meren, overgangs- en kustwa-
teren) en het grondwater. Dit gebeurt bij de oppervlaktewateren met behulp van 
drie verschillende meetprogramma’s:  
• De toestand- en trendmonitoring levert een algemeen overzicht van de wa-

tertoestand en brengt langetermijntrends in beeld.
• De operationele monitoring wordt uitgevoerd bij wateren met bekende be-

lastingen. Bij wateren die de goede toestand mogelijk niet bereiken, wordt 
de toestand regelmatig  vastgesteld en beoordeeld zodat het succes van de 
uitgevoerde maatregelen zichtbaar wordt.

• De monitoring voor onderzoeksdoeleinden wordt verricht wanneer de oor-
zaken van een belasting niet precies bekend zijn of wanneer een incidentele 
verontreiniging heeft plaatsgevonden.

Het grondwater wordt gemonitord op hoeveelheid (met name de grondwater-
stand) en kwaliteit. Alleen bij de grondwaterkwaliteit wordt onderscheid gemaakt 
tussen een toestand- en trendmonitoring enerzijds en een operationele monito-
ring anderzijds. De grondwaterstand wordt in het hele gebied gemonitord. 

De ruimtelijke verdeling van de meetpunten is afgestemd op de verschillende 
monitoringprogramma’s. Dit geldt ook voor de specifiek aangepaste meetfre-
quenties en meetparameters.

Oppervlaktewateren

Grondwater

Wateren die in waterafhankelijke be-
schermingsgebieden voor habitats 
en soorten (NATURA 2000) liggen en 
de doelstellingen mogelijk niet berei-
ken, zijn in het operationele meetnet 
opgenomen. Daardoor kan worden 
beoordeeld hoe ernstig de belastin-
gen in deze gebieden zijn en kunnen 
verbeteringsmaatregelen worden ont-
wikkeld. Ook oppervlaktewateren in 

Beschermingsgebieden

lijke omstandigheden, maar ook met 
economische en sociale aspecten, 
zodat bedrijvigheid, industrie en land-
bouw kunnen blijven plaatsvinden.

Volgens de Europese Kaderrichtlijn 
Water moeten uiterlijk eind 2006 spe-
ciale monitoringprogramma’s zijn op-
gesteld en in gebruik zijn genomen. 
Daarbij wordt voorzien in nieuwe me-
thoden voor de waterbeoordeling: 
naast de ’klassieke’ meting en analyse 
van de concentraties schadelijke stof-
fen spelen de organismen in en rond 
het water nu een belangrijke rol. 

gekanaliseerde riviertrajecten, slui-
zen, stuwen en andere kunstwerken 
hebben tot gevolg dat grote delen van 
de Eems zijn aangewezen als ’sterk 
veranderd’ ten opzichte van hun na-
tuurlijke toestand. Dit geldt ook voor 
de meeste van haar zijrivieren, die 
decennialang zijn aangepast aan de 
eisen van de scheepvaart, de land-
bouw of de hoogwaterbescherming. 

Passeerbaarheid van de wateren
Naast de grote sluizen en stuwen is 
er vooral langs de zijrivieren een groot 
aantal kunstwerken voor de afvoerre-
gulering en gebruikmaking van wa-
terkracht. Zij belemmeren  vissen en 
andere organismen om zich door het 
water te kunnen verplaatsen. Er wordt 
wel gezegd: “De ecologische ’pas-
seerbaarheid’ van de wateren is be-
perkt“. Enkele van die kunstwerken, 
zoals bijv. oude watermolens, vallen 
onder monumentenzorg.

Uit het tot dusver door de betrokken landen/deelstaten verrichte onderzoek door de betrokken 
landen/deelstaten is gebleken dat de volgende aspecten van belang zijn voor de wateren in het 
Eemsgebied.

fieke schadelijke stoffen onderzocht 
en beoordeeld. Bij de evaluatie wordt 
ondersteunend gebruik gemaakt van 
gegevens over het watersysteem, de 
passeerbaarheid en de waterhuis-
houding, en van meetresultaten voor 
de zogenaamde fysisch-chemische 
parameters (o.a. zuurstof, nutriënten, 
chloride, pH-waarde).

Voor de kwantitatieve monitoring 
van het grondwater worden monsters 
genomen op in totaal 522 grondwa-
termeetpunten de grondwaterstand 
gemeten in een veertiendaagse, 
maandelijkse of halfjaarlijkse meet-
cyclus. Voor de monitoring van de 
chemische toestand worden in het 
Eemsgebied 393 meetpunten ten be-

hoeve van de toestand- en trendmo-
nitoring en 410 meetpunten voor de 
operationele monitoring bemonsterd. 
Onderzocht worden afhankelijk van 
het meetprogramma bijv. het zuur-
stofgehalte, pH-waarde, geleidings-
vermogen, zware metalen, nitraat, 
ammonium of gewasbeschermings-
middelen.

drinkwaterwingebieden worden ope-
rationeel gemonitord.
Ter bescherming van de zogenaam-
de grondwaterafhankelijke terrestri-
sche ecosystemen – zoals bossen, 
vochtige weilanden of bronnen – vindt 
ook hier een operationele monitoring 
plaats. Dit wordt gewaarborgd door-
dat de monitoring van het grondwater 
in het hele gebied wordt uitgevoerd.

Toestand- en trendmonitoring, 
operationele monitoring: 
meetnet oppervlaktewateren (links) 
meetnet grondwater chemie (rechts)

Voor de vaststelling van de chemische 
toestand worden bepaalde gevaarlijke 
stoffen gemonitord, zoals bijv. zware 
metalen of gewasbeschermingsmid-
delen. Voor deze stoffen moeten 
voor de hele EU geldende grens-
waarden in acht worden genomen.

1 niet in de kustwateren

Wat is het doel van de 
watermonitoring?

De toestand van de wateren is voortdu-

rend aan verandering onderhevig. Daa-

rom moeten we de toestand regelmatig 

controleren. Deze monitoring heeft met 

name tot doel:

• de ecologische en chemische toe-

stand van de wateren vast te stellen,

• de effecten van de belasting met 

schadelijke stoffen vast te stellen en 

de hoeveelheid schadelijke stoffen 

te schatten die uiteindelijk naar zee 

wordt getransporteerd,

• verbeteringsmaatregelen te plannen en 

het resultaat daarvan te controleren.


