
Waterparels zijn niet alleen pareltjes vanwege hun  
schoonheid, maar ook omdat ze in Nederland nog 
vrij zeldzaam zijn. De partijen achter ‘Vang de 
Watermonsters 2021’ hopen op een toekomst met 
vele waterparels en door het hele land. Een situatie 
waarin het oppervlaktewater schoon is, en wateren 
die arm zijn in biodiversiteit en met een slechte 
waterkwaliteit een uitzondering zijn geworden. 

Samen meer waterparels realiseren 
Dit vraagt om een aanpak van het 
waterkwaliteitsbeheer waar we samen met alle partijen 
werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit door 
o.a. het gericht verminderen van de belangrijkste 
bronnen van vervuilingen en herstel van biodiversiteit 
stimuleren door onder meer ecologische inrichting 
van wateren en ecologisch beheer van oevers en 
watergangen. Door dit uiterlijk in 2027 te realiseren, 
kunnen we de doelen van de Kaderrichtlijn Water 
(KRW) behalen, en daardoor een crisis rond 
waterkwaliteit voorkomen en weer genieten van 
al het moois dat in en om onze wateren leeft. 

Wat waterparels ons 
kunnen leren
Waterparels zijn wateren met een 
goede waterkwaliteit én een positieve 
waterbeleving. De resultaten van 
ons citizen science onderzoek ‘Vang 
de watermonsters’ uit 2021 laten 
zien dat nog geen vijfde van het 
oppervlaktewater in Nederland van 
goede waterkwaliteit is. Toch zijn er 

in de resultaten ook echte waterparels te vinden, net 
als waterparels in wording. De gevonden waterparels 
laten zien dat het op veel meer plekken mogelijk is 
om waterparels een goede waterkwaliteit en een rijke 
biodiversiteit te realiseren. 

We zetten de vier 
belangrijkste lessen 
van de gevonden waterparels op een rijtje. 

Start met een watersysteemanalyse 
De tien waterparels van dit project laten zien dat er 
waterparels zijn in zowel natuur, bebouwde omgeving 
als in agrarische gebieden. Oppervlaktewateren 
hebben verschillende functies, zoals waterberging of 
waterafvoer. Ondanks de verschillende functies zijn 
er overal mogelijkheden voor betere biodiversiteit en 
waterkwaliteit. 

Met een systeemanalyse kun je identificeren welke 
factoren nodig zijn voor een goede waterkwaliteit.  
Systeemanalyses worden al op verschillende plekken 
uitgevoerd. Wij pleiten ervoor om dit uit te breiden en 
in de kleine wateren meer systeemanalyses te doen. 
Bij een sloot in agrarisch gebied speelt het maaibeheer 
bijvoorbeeld een grote rol bij de waterkwaliteit. Bij 
een ven in de natuur is juist het beperken van de 
aanvoer van vervuild water belangrijk. Een goede 
watersysteemanalyse brengt niet alleen het water
systeem in kaart, maar ook de verschillende betrokken 
partijen en hun huidige en mogelijke acties. Door 
ver gelijkbare locaties te zoeken waar deze factoren al 
aanwezig zijn of te verbeteren, kunnen ook op andere 
plekken waterparels gerealiseerd worden. Als er bij
voorbeeld in kopsloten potentie is voor meer bio diver
siteit, overleg dan met agrariërs hoe dit ook in andere 
kopsloten in het gebied gerealiseerd kan worden. 
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Naar een waterparel-rijke toekomst

De tien waterparels van dit project



Maak waterbeleving onderdeel van beleid
De beleving van onze wateren is van groot belang 
om draagvlak te creëren voor het verbeteren van 
de waterkwaliteit. Neem de beleving en lokale 
kennis en ervaring met een watersysteem daarom 
mee in een systeemanalyse. Beleving biedt kansen 
voor bewustwording van burgers, samenwerking 
met burgers en het vergroten van draagvlak voor 
het nemen van (drastische) maatregelen voor het 
verbeteren van waterkwaliteit. 

Zwerfafval bijvoorbeeld leidt tot een negatieve 
beleving en is slecht voor de omgevingskwaliteit. 
Omwonenden of passanten zien opruimen van zwerf
afval niet automatisch als hun verantwoordelijkheid. 
Door de omgeving actief te betrekken bij het water
(onderhoud), kan gewerkt worden aan een positieve 
beleving van het water, meer betrokkenheid en uit
eindelijk een betere waterkwaliteit in heel Nederland. 

Zet samenwerking centraal 
Samenwerking is belangrijk, nationaal, regionaal en 
lokaal, met zowel de direct betrokkenen als ook de 
‘belevers’ van het gebied. Alleen als we het samen 
doen, kunnen we stappen zetten in verbetering 
van de waterkwaliteit. Direct betrokkenen bij een 
water zijn de eigenaar, de beheerder en bedrijven. 
Dit omvat gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, 
waterschappen, maar zeker ook boeren, omwonenden, 
natuurbeherende organisaties en particuliere 
grondbezitters. De ‘belevers’ zijn omwonenden 
en recreanten; vissers, wandelaars, fietsers en 
joggers, mensen die kanoën, varen of zwemmen. 
Als de samenwerking goed is, leidt dit tot meer 
mogelijkheden om waterkwaliteit te verbeteren 
en tegelijkertijd aandacht te besteden aan de 
waterbeleving. Goede samenwerking op een locatie 
biedt weer kansen voor uitstraling naar andere locaties 
waar de samenwerkingspartners actief zijn.

Ecologisch beheer en onderhoud op meer 
plekken
Beheer en onderhoud zijn wezenlijke onderdelen 
van de waterparels. Door een aangepast beheer 
gericht op bevordering van de waterkwaliteit, inclusief 
goede borging en controle, is er veel te winnen in 
het stimuleren van de biodiversiteit. Dit vraagt om 
een andere aanpak van het waterkwaliteitsbeheer. 
Aangezien waterschappen maar 20% van de water
gangen schonen, moet dit aangepaste beheer ook 
in overleg met de andere beheerders worden ge
stimuleerd en doorgevoerd. Bijvoorbeeld door groene 
zones aan te wijzen waar een bepaald percentage 
oeverplanten niet hoeft te worden gemaaid. Leg 
betrokkenen wel goed uit hoe dit nieuwe beheer 
bijdraagt aan een beter watersysteem en waarom dit 
beter is voor de gezondheid van mens en dier. 

Met een aangepast beheer en onderhoud kunnen de 
huidige waterparels ook beter worden beschermd. 
Als we ons allemaal (eigenaren, beheerders en 
belevers) actief inzetten om waterparels te monitoren 
en zo nodig samen met betrokkenen maatregelen te 
nemen, kunnen we ervoor zorgen dat deze waterparels 
behouden blijven.

De rol van citizen science 

1.  Door citizen science leren mensen herkennen 
wat goede waterkwaliteit is. Bij goede water
kwaliteit hoort variatie in planten en dieren, 
dus diversiteit. De bedreigde biodiversiteit 
in het water is veel minder bekend dan op 
het land. Mensen moeten zich ook meer 
bewust worden van de gevolgen van slechte 
waterkwaliteit, zoals stinkend water, te weinig 
drinkwater van voldoende kwaliteit en een 
minder robuust watersysteem waardoor 
droogte en overstromingen vaker voorkomen. 
Educatie van jongs af aan hierover is belang
rijk. Dit is nodig om draagvlak te creëren 
voor ander beheer en onderhoud, maar ook 
voor beleid dat de belangrijkste bronnen van 
vervuiling aanpakt. . 

2.  Monitoring via citizen science is een goede 
aanvulling op gerichte monitoring om de 
problemen per gebied in kaart te brengen. 
Waar problemen worden vermoed of juist 
kansen worden gezien, kunnen water
schappen samen met natuur en milieuorga
nisaties gericht vrijwilligers inzetten om de 
waterkwaliteit van die locaties te analyseren. 



1.  Waterkwaliteit moet bij alle overheden (water
schap, provincie, gemeente, rijk) evenveel 
aandacht krijgen als klimaatverandering. 
Indien betrokken partijen waterkwaliteit een 
prominente plaats in het beleid geven, komt er 
ruimte om hierop te acteren. Waterkwaliteit is 
maatschappelijk gezien van groot belang voor 
iedereen. 

2.  Er is kaderstellend beleid nodig om de rand
voorwaarden te scheppen om de waterdoelen 
te halen. Landelijk beleid op onder meer 
emissies en toelatingen moet eraan bijdragen 
dat de doelen op waterkwaliteit gehaald kunnen 
worden. Ook is er meer nationale regie over 
gebiedsdoelen en een bijbehorende tijdslijn 
nodig. De nationale overheid moet ambitieuze 
doelen vaststellen, instrumenten ontwikkelen 
(o.a. subsidie en wetgeving) en  ook budget 
beschikbaar stellen om de waterkwaliteitsdoelen 
per gebied op tijd te bereiken. 

3.  In gebiedsprocessen wordt bepaald hoe lokaal 
de doelen worden behaald. Gebiedsspecifieke 
oplossingen zijn nodig, want elke omgeving 
vraagt om een eigen aanpak. Provincies leiden 
het gebiedsproces en waterschappen leveren 
hun expertise om samen met de andere 
betrokkenen maatregelen vast te stellen om de 
nationaal vastgelegde gebiedsdoelen te halen.

4.  Alle oppervlaktewateren (KRW en kleine 
wateren) moeten voldoen aan de water kwaliteits
normen. De kleine wateren vormen immers de 
haarvaten van het Nederlandse watersysteem. 
Monitoring en maatregelen moeten niet alleen 
worden gericht op KRW-wateren, maar ook op 
de kleine wateren. Met de juiste maatregelen kan 
de waterkwaliteit van alle wateren verbeteren. 

5.  De waterkwaliteitsdoelen kunnen alleen worden 
gehaald als iedereen waterkwaliteitsgegevens 
en opgedane kennis met elkaar deelt. Door in 
te zetten op meer kennisuitwisseling en het 
delen van goede voorbeelden zorgen we dat we 
van elkaar leren en gezamenlijk stappen zetten 
richting meer waterparels. 

Randvoorwaarden voor betere waterkwaliteit
     Om de waterkwaliteit te verbeteren is het essentieel om een aantal randvoorwaarden te realiseren die 
bijdragen aan deze transformatiee:

Hoe zijn de waterparels gevonden? 
De metingen van de deelnemers zijn het startpunt 
voor het vinden van de waterparels. “Zijn er binnen 
deze metingen wateren te vinden die passen bij het 
toekomstbeeld dat je voor ogen hebt voor het water in 
je beheersgebied?”. Deze vraag stond centraal in de 
eerste gezamenlijke workshop over de waterparels. 
De tien deelnemende waterschappen hebben de 
metingen in hun eigen gebied geanalyseerd en 
gecombineerd met hun gebiedskennis. Op basis 
hier van hebben ze elk twee waterparels uitgekozen. 
De locaties zijn bezocht en per waterparel zijn de 
geleerde lessen en mogelijkheden voor verbeteringen 
geïnventariseerd. Na de presentatie van de twee 
waterparels tijdens de workshop, hebben de water
schappers de meest aansprekende waterparel per 
waterschap gekozen tot een landelijke waterparel.

Ook ‘waterparels in wording’ zijn hierin meegenomen. 
Dit zijn wateren die minder hoog scoren op water
kwaliteit of waterbeleving, maar wel veel potentie 
hebben. Deze plekken dienen als voorbeeld voor de 
weg naar herstel van waterkwaliteit en beleving.  
Door gerichte samenwerking tussen beheerders en  
de lokale omgeving kunnen 
waterparels in wording 
uitgroeien tot echte 
waterparels.



Hoogheemraadschap 
van Rijnland

Waterparel
Elfenbaan in de Rhijnenburgerpolder bij Hazerswoude.

Type water/omgeving
Sloot in smalle ecologische verbindingszone in 
agrarisch gebied.

Waarom waterparel?
De oevers en de overgangen naar het water zijn 
begroeid met een scala aan verschillende soorten 
moerasplanten. In het heldere water zijn vele soorten 
planten en typische poldervissen aanwezig, zoals 
baarzen, rietvoorns en snoekjes.

Kansen
Kopsloten in andere polders met een agrarische 
functie bieden ook kansen voor meer biodivers water. 
Samenwerking met verschillende gebiedspartners is 
dan belangrijk.

Hoogheemraadschap  
Hollands Noorderkwartier

Waterparel
Plas aan Plesmanweg in Beverwijk.

Type water/omgeving
Brede plas aan de rand van stedelijk gebied in binnen
duinrand, grenzend aan een groene zone met volks
tuinen en een begraafplaats.

Waarom waterparel?
Helder water met bodemzicht, weinig voedingsstoffen 
en een gevarieerde begroeiing.

Lessen
Een natuurvriendelijke oever met gevarieerde begroei
ing creëert een goede leefomgeving voor vissen en 
waterdiertjes. Door de ecologie te monitoren wordt 
inzicht verkregen in het functioneren van de oever, wat 
kennis oplevert voor beheer en inrichting van nieuwe 
oevers.

Waterschap 
de Dommel

Waterparel
Brandven bij Oisterwijk.

Type water/omgeving
Ven in natuurgebied.

Waarom waterparel?
Mooie waterparel in natuurgebied, een ven met veel 
verschillende soorten watervogels en waterdieren.

Lessen
Het waterschap adviseert de terreinbeheerder 
(Natuurmonumenten) over waterkwaliteit en ecologie. 
Het beheer is erop gericht om de hoeveelheid 
voedingsstoffen te beperken. Natuurmonumenten 
houdt de oevers open door bomen om het ven te 
snoeien en baggert de bodem waar nodig.

De tien landelijke waterparels (in wording)



Hoogheemraadschap 
de Stichtse Rijnlanden

Waterparel
Boerensloot bij Montfoort.

Type water/omgeving
Sloot in agrarisch gebied.

Waarom waterparel?
Boerensloot met helder water en plaatselijk veel 
onderwatervegetatie, waaronder bijzondere krans
wieren en zeldzame soorten als waterviolier, krabben
scheer en fonteinkruiden. Deze planten trekken 
verschillende soorten vissen en insecten aan. Het 
waterleven is divers en de sloot krijgt een 10 voor 
beleving.

Lessen
Ecologisch maaien en baggeren met de baggerspuit 
en aanleg van bufferstroken en natuurvriendelijke 
oevers hebben een positief effect.

Kansen
Afspraken maken over doelen, monitoren van de 
biodiversiteit en delen van kennis.

Waterschap 
Hollandse Delta

Waterparel
Reijerpark in Ridderkerk.

Type water/omgeving
Plas in bebouwd gebied.

Waarom waterparel?
Een mooie plas met twee zeldzame soorten libellen.

Lessen
Aangepast onderhoud van de oever voor libellen en 
aanleg van drijvende eilandjes die een schuilplaats 
voor waterdiertjes bieden. Aanvoer van voldoende 
en schoon water en een goed baggeronderhoud zijn 
belangrijke lessen.

Waterschap 
Vechtstromen

Waterparel
Vossenbeek in Hengelo.

Type water/omgeving
Verlegde beek in bebouwd gebied.

Waarom waterparel?
Grote variëteit aan planten en waterdiertjes. De 
omwonenden vinden deze waterparel een verrijking 
voor de buurt.

Lessen
Maaibeleid afstemmen met de omgeving en water 
voldoende open houden. 

Kansen
Streven naar hogere biodiversiteit en door ver groe
nings strategie deze realiseren bijvoorbeeld door 
aanleg en/of verbeteren van natuurvriendelijke oevers.



Waterschap 
Brabantse Delta

Waterparel in wording
Poel Kerkepolder bij Worp.

Type water/omgeving
Kleine plas in agrarisch gebied.

Waarom waterparel in wording?
Plas met veel potentie; in 2015 gegraven in agrarisch 
gebied, beleving een 10

Lessen
Herstel en aanleg van poelen in agrarisch gebied 
voor biodiversiteit en waterberging. Natuur vorming 
in agrarisch gebied is mogelijk door samenwerking 
tussen agrariërs en waterschap. Hiermee een 
ecologische verbindingszone in wording, met meer 
kansen voor de grote modderkruiper.

Hoogheemraadschap  
Schieland en de Krimpenerwaard

Waterparel in wording
Plas van Poot bij Zoetermeer.

Type water/omgeving
Zandafgravingsplas in natuurkerngebied.

Waarom waterparel in wording?
Een prachtplek voor vogelspotters en vleermuis lief
hebbers waar de waterkwaliteit nog verder kan worden 
verbeterd.

Kansen
Waterkwaliteit verbeteren door minder water van 
buiten in de plas te laten stromen en een deel van 
de oevers natuurvriendelijker in te richten. Ook een 
natuurlijker waterpeil realiseren.

Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht

Waterparel in wording
Albardagracht in AmsterdamGeuzenveld.

Type water/omgeving
Gracht in bebouwd gebied.

Waarom waterparel in wording?
Grote diversiteit aan planten, onder water, op de oever 
en drijvend op het water. Relatief lage voedingsstoffen 
en veel verschillende soorten waterdiertjes. Voor 
bebouwd gebied een water met mooie biodiversiteit 
en een veerkrachtige ecologie, wel veel zwerfafval.

Lessen
Loskoppelen van nutriëntrijk water en natuurvriende
lijke oevers aanleggen helpt de waterkwaliteit 
verbeteren.

Kansen
Zwerfafval aanpakken om waterbeleving te verbeteren. 



Waterschap 
Delfland

Waterparel in wording
Laakhaven in Den Haag.

Type water/omgeving
Kanaal voor opvang en afvoer van water in bebouwd 
gebied.

Waarom waterparel in wording?
Kanaal in een sterk bebouwd gebied, met toch een erg 
positieve beleving, een 9.

Kansen
Samenwerking met glas en tuinbouw in terugdringen 
van voedingsstoffen en bestrijdings middelen en verder 
minimaliseren van overstort uit het riool. Waar mogelijk 
aanleggen van waternatuur, maar afvoerfunctie zit 
verdere natuurontwikkeling in de weg. Dit goed 
communiceren naar de omgeving.

Waterkwaliteit in 2027

Water is de bron van ons leven. Een goede 
water kwaliteit is dus van levensbelang voor 
mens en natuur. De Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW) heeft tot doel dat alle wateren 
in 2027 een goede waterkwaliteit hebben. 
De resultaten van ‘Vang de Watermonsters’ 
laten zien dat de waterkwaliteit in 83% van 
de gemeten wateren niet goed is. De tien 
waterparels laten zien dat er ook wateren zijn 
waar de waterkwaliteit en beleving goed zijn. 

Waterschappen en veel andere partijen werken 
aan een betere waterkwaliteit in Nederland. Om 
de KRWdoelen te behalen, is het noodzakelijk 
om bronnen van vervuiling te voorkomen zoals 
mest en riooloverstort. Ook moeten we het 
herstel van biodiversiteit stimuleren. Dat kan 
onder meer door wateren ecologisch in te 
richten en oevers ecologisch te beheren.

Meer weten over het onderzoek en de 
resultaten? Kijk dan op de website van  
Vang de Watermonsters:
watermonsters.natuurenmilieu.nl

Vang de Watermonsters 2021 is een initiatief van Natuur & Milieu, tien waterschappen, ASN Bank, Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW), vier natuurorganisaties, twee fondsen en Unie van Waterschappen. De tien waterschappen zijn: 
Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, 
hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht, waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, waterschap Hollandse Delta en waterschap Vechtstromen. 


