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We genieten allemaal van het water in onze leefomgeving. Maar wat is de kwaliteit van al 

dat water? Van vijvers, sloten en grachten? Hoe helder is het water? Leven er eigenlijk wel 

genoeg planten en dieren in? Wij onderzoeken dit graag met u.  

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is met het project Meet je Waterkwaliteit 

gestart om het bewustzijn te vergroten en inwoners te betrekken bij hun leefomgeving en 

gezondheid. Daarnaast is de informatie die wij samen verzamelen een waardevolle 

aanvulling op de zogenaamde Ecoscans die het waterschap en de gemeenten om de 3 jaar 

laten uitvoeren om de ontwikkeling van de stedelijke waterkwaliteit te volgen. Deze 

aanvullende informatie kan ons helpen bij het verbeteren van (de aanpak van) de 

waterkwaliteit en ecologie in het stedelijk gebied. 

We bedanken u daarom hartelijk voor uw deelname en bijdrage aan het project Meet je 

Waterkwaliteit in 2022!  

1. Metingen 

In 2022 zijn er voor Meet Je Waterkwaliteit 216 metingen door 46 deelnemers, wat neerkomt 

op gemiddeld bijna 5 metingen per deelnemer. De meeste metingen zijn gedaan in de 

gemeenten Zeist (n=65), Utrecht (n=64), Woerden (n=19) en Houten (n=29). Er zijn ook 

metingen gedaan in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwegein, Lopik, Oudewater, 

Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Gouda.  

2. Ecologische scores 

In Figuur 1 en 2 zijn de ecologische scores, welke zijn berekend aan de hand van de antwoorden uit de 

vragenlijst, weergegeven. De ecologische scores komen overeen met de streefbeelden uit Figuur 3. 

Figuur 1: Overzicht van MJW meetlocaties en ecologische scores. Groen omlijnd is het 
beheergebied van het waterschap. 



van hoog naar laag zijn de scores als volgt: rood “Laag”, dan geel “Zichtbaar”, groen “Levendig” en 

blauw “Natuurlijk”.  In totaal werd “Laag” 112 keer berekend, “Zichtbaar” 58 keer, “Levendig” 40 keer 

en “Natuurlijk” 6 keer.  In Zeist en Houten is relatief veel “Laag” gescoord (67 en 64% van de metingen, 

respectievelijk). Op heel veel locaties drukte met name de hoeveelheid waterplanten de score. 

De kaart in Figuur 1 is afkomstig van de website van HDSR. Mocht u geïnteresseerd zijn in de resultaten 

op meetlocatieniveau dan kunt u naar de link hdsr.nl/meetjewaterkwaliteit navigeren. Rechtsboven 

bij kaartlagen kunt u dan vervolgens de gewenste lagen aanklikken (bijv. Ecologische score en Meet 

Locaties). 

 

  

Figuur 3: Streefbeelden voor het stedelijk gebied 

Figuur 2: percentage ecologische scores van “Laag” tot “Natuurlijk” van gemeenten 
met de meeste metingen en van alle meetpunten.  

https://experience.arcgis.com/experience/0952d1b0c29d4864a33b575d25a1592a


3. Beleving van de watergangen 

De ingeschatte scores op basis van de streefbeelden lagen veelal hoger dan de berekende scores. 

Gemiddeld werd door de deelnemers een score gegeven van net iets lager dan ‘levendig’ ( 

streefbeelden; zie Figuur 3). Dit is voor stedelijk gebied een redelijk goede score gezien hier toch vaak 

sprake is van bijvoorbeeld beschoeiingen (en daardoor weinig oever en waterplanten) en zwerfvuil in 

het water, wat de score kan drukken. Scores op basis van eigen beoordelingen lagen gemiddeld rond 

de 6, deze score werd ook het vaakst toegekend.  

4. Vergelijking berekende ecologische scores met ecoscanscores 2021  

De ecoscans die elke 3 jaar worden uitgevoerd werken ook met de Ecologische Streefbeelden welke 

op basis van relatief simpele parameters/metingen worden vastgesteld. Aan de hand van de 

opgehaalde data uit het Meet Je Waterkwaliteit project zijn ecologische scores op dezelfde manier 

vastgesteld en daarmee vergelijkbaar met de Ecoscanresultaten.  

Over het algemeen kwamen de resultaten van 2021 redelijk overeen met de resultaten uit dit project. 

Opvallend was wel de gemeente Houten, waarbij in het noorden van de gemeente toch een aantal 

lagere scores zijn berekend terwijl hier in de Ecoscans van 2021 juist redelijk hoge scores zijn behaald 

(Figuur 4). Waarschijnlijk zijn deze scores gevolg van beperkte plantengroei op het moment van 

opname (april). De Ecoscans zijn in opdracht van de gemeente en HDSR door de adviesorganisatie 

Tauw uitgevoerd en berekend. Deze zijn later in het seizoen gedaan wanneer er wat meer 

plantenbedekking is. Ter illustratie hieronder (Figuur 5) zijn twee foto’s weergeven van dezelfde locatie 

slechts een paar maanden uit elkaar. Wat een verschil!  

Figuur 4: Links: Berekende ecologische scores op basis van meet je waterkwaliteit data in Houten. Rechts: Eindscores ecoscans 2021 in 
Houten (door Tauw). Rood = laag, geel = zichtbaar, groen = levendig en blauw = natuurlijk. 



  

 

5. Kroosdekken 

In totaal is er bij ongeveer 1 op de 3 metingen kroos aangetroffen. Figuur 6 schetst voor de 4 

gemeenten met meeste metingen de percentages metingen waarbij (veel) kroos aanwezig was. In de 

gemeenten Zeist en Woerden lag dit het hoogst met zo’n 48% en 47% respectievelijk. In Woerden in 

het bijzonder was ook het percentage metingen waarbij de kroosbedekking boven de 40% zat erg hoog, 

namelijk 14% (tov 6% in alle metingen).   

Belangrijk om hierbij op te merken is dat dit een percentage is van alle metingen en niet per meetpunt. 

In Woerden waren bijvoorbeeld niet zoveel metingen (N= 35) en hier is driemaal op dezelfde locatie 

(Singel Eikenlaan Woerden – WO94) een flink kroosdek gerapporteerd, de metingen op deze locatie 

Figuur 6: Percentages metingen waarbij kroos aanwezig was en waarbij kroosbedekking 
hoger was dan 40% van de watergang. 

Figuur 5: Links: Vijver Harzstraat te Woerden (WO101) begin april. Rechts: dezelfde locatie in juni. 



dragen dus flink bij aan het hoge percentage. In Zeist is bij punten “Lange Kom – ZE34”, “Watergang 

Mooi Zeist – ZE31” en “Serpentinevijver Nijenheim Zeist – ZE29” op drie verschillende momenten in 

het seizoen ook driemaal een flink kroosdek (>40% bedekking) gerapporteerd. 

6. Zwerfvuil 

Bij meer dan de helft van de metingen is zwerfafval in of naast de watergang aangetroffen. In veel 

gevallen gaat het om plasticafval of blik. Maar ook papier en karton, sigarettenpeuken, glas en 

organisch afval (zoals hondenpoep en bananenschillen) zijn met regelmaat aangetroffen. Op 22 

locaties is tijdens de meetperiode meer dan 4 stuks afval bij de watergang aangetroffen.   

Zoals uit tabel 1 af te lezen is, is bij verschillende locaties meerdere keren veel afval (>10 stuk) 

aangetroffen. Dit zijn Watergang Mooi Zeist en Oranje Nassauvijver Zeist. Ook bij de Sportvelden in 

Zuilen en bij het Wilhelminapark in Utrecht is relatief vaak zwerfafval gevonden.  

Goed om hierbij op te merken is dat bij een redelijk aantal metingen (n=48) wél is aangegeven dat er 

zwerfafval ligt maar bij de vraag hoeveel stuks “0” is ingevuld. Dit is mogelijk een gevolg van het feit 

dat 0 het voor ingevulde antwoord is. Ook hier zitten weer veel locaties met name in Zeist, maar ook 

in Utrecht tussen. De frequenties in tabel 1 vallen hiermee wat lager uit dan zou moeten.  

 

7. Oever- en waterplanten 

In Figuur 7 en 8  is het voorkomen van verschillende waterplanten en oeverplanten weergegeven voor 

alle meetpunten. Opvallend (maar niet verrassend) is dat de meest gevonden soorten zeer tolerant 

zijn voor nutriëntenrijk water. Voorbeelden hiervan zijn smalle waterpest, grof hoornblad, waterzuring 

en gele plomp. Witte waterlelie komt ook vaak voor en gedijt beter onder iets minder voedingsrijke 

condities, net als watergentiaan.. Hetzelfde beeld is zichtbaar bij de oeverplanten. Eigenlijk alle 

veelvoorkomende soorten zijn in ieder geval tolerant t.o.v. nutriëntrijke condities.   

Op 3 ecoscan-locaties werd een zeer goede score gevonden voor waterplanten. Dit waren WO101 – 

Vijver Harzstraat te Woerden, ZE07 – Poelen de brink te Zeist en ZE10- Couwenhovense poel te Zeist.  

3-10 stuks >10 stuks  >3 stuks totaal % > 3 stuks aantal metingen

Watergang Mooi Zeist 1 maal 2 maal 3 maal 100% 3

Zuilen Sportvelden 

Burgermeester Norbruislaan 6 maal 0 maal 6 maal 100% 6

Oranje Nassauvijver Zeist 0 maal 4 maal 4 maal 80% 5

Wilhelminapark vijer 4 maal 0 maal 4 maal 80% 5

Watergang Sniplaan  Zeist 2 maal 1 maal 3 maal 75% 4

Serpentinevijver Pesterbosje  

Zeist 1 maal 0 maal 1 maal 50% 2

Kromme Rijn bij Venuslaan 0 maal 1 maal 1 maal 33% 3

Binnenstad Stadsbuitengracht 

bij Wittevrouwenbrug 1 maal 0 maal 1 maal 33% 3

Hakswetering (ten zuiden van 

Weteringlaan) Zeist 1 maal 0 maal 1 maal 25% 4

Overvecht-Noord Zuilense Bos 0 maal 1 maal 1 maal 25% 4

Ronde Kom Zeist 1 maal 0 maal 1 maal 25% 4

Parkwijk Melissekade 0 maal 1 maal 1 maal 20% 5

Zilvemos Houten 0 maal 1 maal 1 maal 17% 6

Serpentinevijver De Brink  Zeist 1 maal 0 maal 1 maal 14% 7

Serpentinevijver Nijenheim  Zeist 0 maal 1 maal 1 maal 13% 8

Locatie
Zwerfafval

Tabel 1: Locaties (alleen ecoscanlocaties) waarbij meer dan 3 stuks zwerfafval is aangetroffen + de 
frequentie hiervan. 



 

 

Gemiddeld werden er ruim 5 soorten oeverplanten per meetpunt aangetroffen. Meest voorkomend 

waren Riet, Gele Lies, Pitrus, Watermunt en liesgras. Met betrekking tot waterplanten was dit 

ongeveer 1 per watergang (0,5 drijfbladplanten en 0,5 onderwaterplanten). Boven water uitstekende 

planten zijn hier niet meegenomen omdat de vraag hierover door sommige deelnemers waarschijnlijk 

verkeerd is geïnterpreteerd. Op sommige meetpunten zijn namelijk zeer hoge aantallen aangegeven 

(>5 soorten) die onwaarschijnlijk zijn, kijkend naar de meegestuurde foto’s.  

Een voorbeeld van waar het mogelijk fout is gegaan is op de meetlocatie van Figuur 9, dit gaat om een 

locatie in Houten waarbij bij de vraag aantal boven water uitstekende plantensoorten “2” is opgegeven 

en voor soorten drijfbladplanten “0”. Op de foto is echter zichtbaar dat hier toch drijfbladplanten 

aanwezig zijn. Deze vraag blijkt verwarrend te zijn en zou wellicht aangepast moeten worden.  

Figuur 7:  Voorkomen en frequentie van voorkomen van waterplanten die zijn  
aangetroffen tijdens de metingen. Niet alle plantensoorten zijn meegenomen, lijst met 
soorten  is overgenomen vanuit de Ecoscans. 

Figuur 8:  Voorkomen en frequentie van voorkomen van oeverplanten (droge en natte zone) die zijn  aangetroffen tijdens de 
metingen. Niet alle plantensoorten zijn meegenomen, lijst met soorten  is overgenomen vanuit de Ecoscans. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Meetlocatie in Houten bij de Veste. Figuur 10: Couwenhovense Poel te Zeist. Een soortenrijke 
locatie.  

Figuur 11: Poelen de Brink Zeist. Een soortenrijke locatie. Deze soorten 
zijn overgenomen uit een monitoringslijst van beheerder.  

Figuur 12: meetlocatie in de buurt van de faunalaan in Driebergen 
Rijssenburg. Dit waterlichaam had als berekende score “Natuurlijk”, de 
hoogste score.  


