KRW-beoordeling waterlichaam

De waterkwaliteit van een waterlichaam wordt beoordeeld op basis van de op de meetpunten in het
waterlichaam gemeten waterkwaliteit.
In het KRW monitoringprogramma zijn per KRW waterlichaam één of meer representatieve
meetlocaties opgenomen waar een stof wordt gemeten. Deze meetlocaties kunnen zowel in als
buiten het waterlichaam liggen. Voor bijvoorbeeld enkele prioritaire stoffen (duur onderzoek),
meten we de concentraties alleen aan het eind van stroomgebieden (bij een gemaal). De metingen
bij het gemaal zijn dan representatief voor de bovenstroom gelegen waterlichamen.
Voor de KRW beoordeling van een waterlichaam worden de metingen in het waterlichaam
gebundeld op de monitoringlocatie. Uit deze metingen wordt per jaar, per stof, per
monitoringlocatie een toetskental berekend.
Vervolgens worden per waterlichaam, per stof, de toetskentallen van de recentste drie meetjaren
uit een periode van zes jaar (voor biologie negen jaar) geaggregeerd tot een nieuw kental dat
wordt vergeleken met de norm. De aggregatie methode is hierbij afhankelijk van het toetskental
(middeling bij een jaargemiddelde of zomerhalfjaargemiddelde norm, maximum bij een norm voor
een maximaal toegestane concentratie). Dit levert een KRW-oordeel per stof.
Om te beoordelen of een waterlichaam voldoet aan alle vereisten worden afzonderlijke oordelen
per stof of per kwaliteitselement geïntegreerd. Hierbij geldt het principe one-out-al-out. Als één
stof of kwaliteitselement niet aan de normen voldoet, voldoet de hele groep niet aan de normen.
Uitzondering op deze regel zijn de nutriënten. Hier geldt dat als of stikstof-totaal of fosfor-totaal
aan de norm voldoet, de integratie nutriënten aan de norm voldoet.

(figuur: Schema-KRW-beoordeling.png en zie eventueel intermezzo KRW-beoordeling in
Jaarrapportage 2007-2008)
De normen voor stoffen met een Europese of nationale norm zijn terug te vinden in verschillende
documenten:

•
•
•

Prioritaire chemische stoffen: Besluit Kwaliteitseisen Monitoring Water.
Stroomgebiedsrelevante stoffen: Ministeriële Regeling Monitoring kaderrichtlijn water.
Overige stoffen zijn op te zoeken op de website van het RIVM.

De regionale normen zijn te vinden in het achtergronddocument bij het Waterbeheerplan 20162021.
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