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Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Tot mijn genoegen kan ik u hierbij het Handboek hydromorfologie aanbieden. 

 

Het handboek geeft een beschrijving van de monitoring en afleiding voor alle in 

Nederland voorkomende watertypen van de hydromorfologische parameters zoals die 

volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) uitgevoerd dient te worden. Echter ook voor 

monitoring ten behoeve van het waterbeheer in het algemeen is dit boek een uitstekende 

leidraad. Het handboek geeft voor alle duidelijkheid geen beschrijving van hoe het 

monitoringsprogramma eruit ziet maar gaat in op hoe gemonitord dient te worden. 

 

Het handboek is een verdere uitwerking van de Richtlijnen monitoring oppervlakte water 

zoals die bestuurlijk zijn vastgesteld in het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW) 

van 11 september 2006. Het Handboek is tot stand gekomen onder regie van de 

Waterdienst van Rijkswaterstaat in samenwerking met de Data- en ICT-dienst van 

Rijkswaterstaat, de waterschappen en ingenieursbureau BCC. Door de nauwe 

betrokkenheid van alle waterbeheerders is een gedragen methodiek ontwikkeld die 

toepasbaar is op zowel de rijkswateren als de regionale wateren. 

 

Naast de afleidingmethoden van de parameters is in het handboek ook een maatlat 

ontwikkeld voor de resultaten van de monitoring. Hiermee is een diagnosesysteem voor 

de hydromorfologie beschikbaar gekomen die tevens geschikt is voor de beoordeling in 

het kader van de KRW maatlatten. 

 



  - 

De monitoring volgens de Kaderrichtlijn Water is formeel op 22 december 2006 gestart. In 

het voorjaar van 2008 zal een aanvang worden gemaakt met de afleiding van de 

hydromorfologische parameters op basis van de ingewonnen gegevens in 2007. Voor de 

rijkswateren zal dit gebeuren onder regie van de Waterdienst in samenwerking met de 

Data- en ICT-dienst. 

 

Op 19 december is het handboek vastgesteld in het cluster Monitoring, Rapportage en 

Evaluatie (MRE) van het LBOW op advies van de werkgroep Monitoring, 

Informatievoorziening en Rapportage (MIR). Voor de monitoring die dient te gebeuren 

voor de KRW heeft het cluster MRE het handboek de status gegeven van verplicht voor 

alle waterbeheerders in Nederland, mede met het oog op uniforme rapportage aan de 

Europese Commissie. Voor de monitoring voor het waterbeheer in het algemeen wordt 

dringend geadviseerd om het handboek te volgen. Door het cluster MRE is ook besloten 

dat het handboek zal worden opgenomen in de Leidraad Monitoring, het 

monitoringhandboek voor waterbeherend Nederland. 

 

Graag wil ik iedereen bedanken die aan de totstandkoming van het handboek heeft 

meegewerkt. 

 

Voor vragen over het handboek of de hydromorfologische monitoring kunt u zich wenden 

tot de Helpdesk Water, www.helpdeskwater.nl

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

ir. H.T.C. van Stokkom 

Voorzitter LBOW-Cluster Monitoring, Rapportage en Evaluatie 
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