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1. Samenvatting beoordeling en maatregelen 

Het KRW2 waterlichaam is in 2018 beoordeeld met behulp van de toetsing 2017 en de 
ESF analyse. In het daaropvolgende gebiedsproces zijn de maatregelen besproken en 
vastgelegd.  
 
KRW toetsing 

 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de KRW beoordeling. De biologie is 
geclassificeerd als matig, de macrofauna voldoet niet. Van de chemie voldoen de nieuw 
prioritaire stoffen niet. Volgens het one out all out principe is het eindoordeel: voldoet 
niet.  
 

Tabel 1 Oordeel KRW maatlatten (2017) 

 

kwaliteitselement maatlat toetswaarde Doel (GEP) oordeel 

biologie waterplanten 0,255 0,6 ontoereikend 

biologie vissen 0,899 0,6 goed 

biologie macrofauna 0,370 0,6 ontoereikend 

biologie algen* nvt 
  BOS** stikstof 4,433 2,4 matig 

BOS fosfor 0,743 0,22 ontoereikend 

BOS chloride 181 300 goed 

BOS temperatuur 26,3 25 matig 

BOS pH 9 5,5-8 ontoereikend 

BOS zuurstof 102 35-120 goed 

overige relevante stoffen overige stoffen 
  

voldoet niet 

chemie prioritaire stoffen 
  

voldoet 

* M8 sloten worden bij de KRW niet beoordeeld op algen 
  ** BOS: biologisch ondersteunende stoffen 

    
ESF analyse 

 
Onderstaande tabel vat de uitkomsten van de ESF analyse die in 2018 is uitgevoerd.  
Deze toetsing is niet herhaald in 2019. Door het grote percentage water is ESF1 groen. 
Wel bevatten de watergangen hoge concentraties fosfor en veel bagger, waardoor 
plantengroei achterblijft. De habitat is onvoldoende ontwikkeld. Door de hoge ligging is 
de verspreiding van vissen beperkt. ESF6 wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer en de 
organische belasting is bepekt.  
 
Esf nummer omschrijving oordeel 

ESF 1 Productiviteit water  
ESF 2 Licht  
ESF 3  Productiviteit bodem  
ESF 4  Habitatgeschikheid  
ESF 5 Verspreiding  
ESF 6 Verwijdering onbekend 

ESF 7 Organische belasting  

ESF 8 Toxiciteit  
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Maatregelen 

 
De Wilck is geprioriteerd in periode KRW2. Op basis hiervan zijn maatregelen 
geformuleerd, die ingrijpen op ESF3-5. Deze maatregelen worden in de KRW2 periode 
uitgevoerd. Voor de KRW3 periode is de analyse en het gebied proces niet herhaald, 
maar zijn wel de algemene maatregelen opgevoerd voor ESF8 en voor ESF6.  
 
Maatregelen De Wilck ESF KRWmaatregel 

Code 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen 
(svs, n-u, u) 

8 SO6 

Behoud en beheer oeverbegroeiing  4, 6 BE03 
      
 
Technische Doelaanpassing 

 
Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0 0 0 Goed 

biologie Waterplanten 0,6 0,35 0,29 Ontoereikend 

Biologie  Macrofauna 0,6 0,4 0,38 Ontoereikend 

biologie Vissen 0,6 0,9 0,9 Goed 

BOS Stikstof 2,4 2,4 4,07 Matig 

BOS Fosfor 0,22 0,45 0,71 Ontoereikend 

BOS Zuurstof 35-120 35-120 100 Goed 

BOS pH 5,5-8 5,5-8 7,8 Goed 

BOS Chloride 300 300 128 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 25,4 Matig 

BOS Doorzicht 0 0 0 Goed 

 
 
Aan de technische doelaanpassing KRW3  zijn de bevindingen voor het hele beheergebied 
toegevoegd aan de doelen die voor KRW2 zijn bepaald (zie gebiedsdocument 2018, 
Corsa 18.127924). Dit leidt ertoe dat de doelen voor Waterplanten, Macrofauna en Fosfor 
zijn bijgesteld. 
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2. Kenmerken waterlichaam 

2.1  Administratieve gegevens  

Parameter Waarde 

 

Figuur 1 

KRW  NL13_18 
KRW meetpunt ROP24213 

Watertype M8, Gebufferde laagveensloten 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Polder 
Natura 2000 gebied Ja 
Zwemwaterlocatie Nee 

 

 

In document 18.127924 is de ESF analyse [1-9] gerapporteerd. De hieruit voortgekomen 
maatregelen zijn in uitvoering. 
 

2.2 Ligging en begrenzing 

De begrenzing van de Wilck is weergegeven in figuur 2.  
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Figuur 2: Waterlichaam de Wilck 
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2.3 Functies en Landgebruik 

 
Het N2000-gebied is een foerageergebied en rustplaats voor de kleine zwaan, die van 
hieruit ook in de omgeving van het gebied foerageren, en een rust- en foerageergebied 
voor de smienten.  
 
Het KRW-waterlichaam de Wilck is 116 hectare groot en bestaat uit vochtige en natte 
graslanden, die in beheer zijn bij Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer verpacht de 
percelen aan agrariërs. In de omgeving ten zuiden van de Wilck vindt boomteelt plaats, 
het gebied ten noorden van de Wilck is in gebruik als grasland. Doordat het gebied al 
lang in gebruik is als natuur ligt het hoger dan de omgeving. 
 
De Wilck maakt deel uit van het Hollands-Utrechtse veenweidegebied. Deze 
veengebieden zijn vanaf de 10e eeuw in gebruik genomen en vanaf de dertiende eeuw is 
sprake van een systeem van polders en boezems waarop het water wordt uitgeslagen. 
De Slingerwetering die door het gebied loopt, maakte vroeger deel uit van de loop van 
een destijds uit het hoogveen ontspringend veenstroompje de Wilck.  
 
 

 
Figuur 3: Landgebruik (bron LGN7) 
 



 
 ___________________________________________________________________________ 
 

Pagina 8 van 20  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  20.059093 
 

2.4 Hydrologie 

De bodem bestaat uit veen. Er is sprake van infiltratie naar omliggende polders. Het 
peilbeheer in de Wilck is hierop aangepast, maar leidt tot een zeer eutrofe toestand. Het 
gebied heeft een geringe drooglegging. 
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3. Terugblik KRW 1 en 2 

3.1 Doelstellingen KRW 2 

maatlat Default norm 

(M10) 

Doelstelling 

KRW2 

(2009-2021) 

Doelstelling 

KRW3 

(vastgesteld 

2018) 

Biologie Kwaliteitselementen 

waterplanten 0,6 0,6 0,4 

vissen 0,6 0,6 0,6 

macrofauna 0,6 0,6 0,45 

    

    

Biologisch ondersteunende elementen 

Fosfor < 0,22 0,22 0,22 

Stikstof < 2,4 2,4 2,4 

Chloride < 300   300 300 

Temperatuur < 25 25 25 

pH 5,5 – 8,5 5,5-8 5,5-8 

Zuurstof 35-120 35-120 35-102 

 

3.2 Maatregelen KRW1 en KRW2 

In de KRW2 periode zijn maatregelen geformuleerd en met het gebied doorgenomen. In 
2019 is met de uitvoering gestart. 
 

N
r. 

Code Probleem ESF Groslijst maatregelen Effect Haalbaarheid 

1 SO6 Doelen worden 
vastgesteld voor 
het N2000 gebied 
en voor het 
agrarisch gebied. 
De KRW stelt 
doelen vast voor 
slechts 1 functie 

 KRW-waterlichaam 
begrenzen op het N2000 
gebied, consequenties 
verwerken 

Doelen en maatregelen 
kunnen worden 
vastgesteld voor het 
N2000 gebied. 

Wijziging 
poldergrenzen polder 
Groenendaal en 
Oostbroekpolder, 
aanleggen inlaat voor 
peilvak 10E 
(Oostbroekpolder)  

2 IN14 Afstroming 
nutriënten van 
land naar sloot 
beperken 
 
Afspoeling van het 
oppervlakte 
verminderen 
 
Uitspoeling bodem 
verminderen, 
water dat al lang 
in de bodem zit 

3 Peilfluctuatie verkleinen remt eutrofiering zie verhogen 
waterstanden 

2 IN14 Grotere 
waterdiepte en 
watervolume, 
lagere 
temperatuur in 
sloten 

3 Verhogen waterstanden 
door ander peilbeheer 
(voorkomen veraardig 
bodem) 

Dit verbetert de 
waterkwaliteit en 
vertraagt afbraakproces 
in water significant 

Peilverhoging 10 cm ’s 
zomers, zsm uit te 
voeren als praktijkpeil 
en t.z.t. vast te stellen 
in het peilbesluit  
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3 IN01 Verspreiding, 
constantere 
waterdiepte 

5  Stuw 1 vervangen door 
stuw met inlaat, 2 overige 
watergangen primair 
maken 

Betere regulering peilen, 
vertraagt afbraakproces 
in water, minder 
vertrapping 

Inrichting 
watersysteem op orde 
brengen  
 
 

4 BE04 Nalevering 
voedingsstoffen uit 
de waterbodem 
beperken, 
bevorderen 
plantengroei 

3, 4 Regelmatig baggeren  Hierdoor verlagen de 
concentraties, behoud 
van afvoerfunctie en 
verbetering van 
waterkwaliteit en 
ecologie  

Uitvoering door 
eigenaar obv 
baggerplan 

6 IN17 Habitatgeschikt 
heid voor vis 
beperkt 

4  Vis overwinterings 
plaatsen maken voor 
grotere vissen 

Evenwichtigere vis 
stand/minder vissterfte 

Toe te passen in 
primaire watergangen 

5 BE03 Verwijdering 
overmatige 
plantengroei 

6  Ecologisch schonen Beperkt bagger aanwas, 
behoud afvoerfunctie en 
verbetering 
waterkwaliteit en 
ecologie 

Maatwerk afspraak  op 
basis van nieuwe 
legger 

2 
 

IN14 Afname productie 
ammonium 

8 Eutrofiering remmen  Te bereiken dmv  
maatregelen die de 
veenafbraak tegengaan 

Zie verhogen 
waterstanden 

7 IN20 Afstroming 
nutriënten 
beperken 

3 Oevers afplaggen (lokaal 
afplaggen) 

Wegnemen bron, lokaal 
effect maar interne 
proces eutrofiering blijft 
bestaan (probleem komt 
terug) 

Afhankelijk van keuze 
onderzoek polder Stein 
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4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

De watersysteemanalyse voor de Wilck uit 2018 is niet herhaald. De resultaten van de 
analyse van 2018 zijn hieronder 1 op 1 overgenomen.  
 
Uit deze analyse vn 2018 komt naar voren dat de  

- Externe belasting (inlaatwater en uit- en afspoeling) beperkt is. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door het grote oppervlak water.  

- Er komt voldoende licht op de bodem omdat de watergangen ondiep zijn, zodat 
deze conditie voor plantengroei voldoende is.  

- De nalevering vanuit de bodem is groot, dit is aantoonbaar door de hoge 
concentraties nutriënten en de overmaat aan voedselrijke planten. Verder zijn er 
aanwijzingen voor nalevering in de zomermaanden. 

- De habitat voor flora en fauna is beperkt. Vertrapte oevers en slappe bodems 
beperken de plantengroei. Hierdoor en door het ontbreken van diepe plekken kan 
ook vis onvoldoende tot ontwikkeling kan komen. 

- De verspreiding voor vis wordt beperkt door het inlaatgemaal en de stuwen. 
Verwijdering van planten wordt door SBB uitgevoerd. Er is sprake van vraat door 
vogels en vee.  

- De organische belasting beperkt zich tot de ontlasting van vogels. Dit kan lokaal 
wel problemen geven. 

- De ammonium concentraties zijn te hoog door veenafbraak en/of inlaatwater. Dit 
kan giftig zijn voor planten en vissen. 

 
Concluderend kan gesteld worden dat er sprake is van interne eutrofiering door afbraak 
van veen en bodemmateriaal. Een proces dat al eeuwen plaatsvindt in West Nederland. 
Dit is bijvoorbeeld vergelijkbaar met een aantal andere veengebieden in Rijnland (polder 
Stein). De ondiepe watergangen (tgv aanwezige bagger en peilbeheer) beïnvloeden de 
waterkwaliteit negatief. Hierdoor lopen de watertemperaturen in de zomer op, verlopen 
de afbraak processen in de Wilck relatief snel en zijn de concentraties van nutriënten en 
ammonium in de zomer periode hoog. Het water is voedselrijk, eutrofe planten profiteren 
hiervan. Oligotrofe planten worden niet aangetroffen. 
 
Tabel 4-1 Groslijst maatregelen 
 Probleem ESF Groslijst maatregelen effect 

w
a
te

rb
e
h
e
e
r 

Doelen worden 
vaststellen het N2000 
gebied en voor 
agrarisch gebied. De 
KRW stelt doelen vast 
voor slechts 1 functie 

 KRW-waterlichaam 
begrenzen op het 
N2000 gebied, 
consequenties 
verwerken 

KRW doelen en maatregelen 
worden vastgesteld voor het 
N2000 gebied. 

B
e
p
e
rk

e
n
 v

e
e
n
a
fb

ra
a
k
 

te
g
e
n
g
a
a
n
 

Afstroming nutriënten 
beperken 

3 Percelen afplaggen Wegnemen van de bron, 
significant effect maar interne 
proces eutrofiering blijft 
bestaan (probleem komt terug) 

Afstroming nutriënten 
beperken 

3 Oevers afplaggen 
(lokaal afplaggen) 

Wegnemen bron, lokaal effect, 
interne proces eutrofiering blijft 
bestaan (probleem komt terug) 

Afstroming nutriënten 
beperken 

3 Bemesting verminderen Het effect is marginaal, er 
wordt alleen beweid 

Afname productie 
ammonium 

8 Eutrofiering remmen,  Te bereiken dmv  maatregelen 
die de veenafbraak tegengaan 

Afstroming nutriënten 
beperken 

1, 3 Peilfluctuatie verkleinen Remt eutrofiering 

B a g

Nalevering beperken, 
bevorderen 

3, 4 Regelmatig baggeren  Hierdoor verlagen de 
concentraties, behoud van 



 
 ___________________________________________________________________________ 
 

Pagina 12 van 20  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  20.059093 
 

plantengroei afvoerfunctie en verbetering 
van waterkwaliteit en ecologie  

Verwijdering 
overmatige 
plantengroei 

6 Ecologisch schonen Dit beperkt bagger aanwas, 
behoud afvoerfunctie en 
verbetering waterkwaliteit en 
ecologie 

V
e
rl

a
g
e
n
 c

o
n
c
e
n
tr

a
ti
e
s
 

n
u
tr

ie
n
te

n
 

Grotere waterdiepte 
en watervolume, 
lagere temperatuur 

1, 3 Verhogen waterstanden 
door ander peilbeheer 
(voorkomen veraardig 
bodem) 

Dit verbetert de waterkwaliteit 
en vertraagt afbraakproces in 
water significant 

Verspreiding, 
constantere 
waterdiepte 

5 
makke
lijker 
beheer 

Stuw 1 vervangen door 
stuw met inlaat, 2 
overige watergangen 
primair maken 

Betere regulering van peilen, 
vertraagt afbraakproces in 
water en, minder vertrapping 

Verspreiding, 
waterdiepte 

5 en 
makke
lijker 
beheer 

Stuw 1 verwijderen  Ca 50% van het gebied wordt 
plas dras, remt 
afbraakprocessen 

h
a
b
it
a
t 

Vraat verminderen 4 Oevers afrasteren Vermindert de afspoeling in 
oevers, bevorderd plantengroei 
(lokaal effect) 

Habitatgeschiktheid 
voor vis beperkt 

4 Vis overwinterings 
plaatsen maken voor 
grotere vissen 

Betere visstand/minder 
vissterfte 

Effect groen: positief, oranje: beperkt. 

 

Aan de maatregelen uit het KRW2 proces is een algemene maatregel voor KRW3 
toegevoegd. 
 
Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRWportaal 

Maatregel ESF  
KRW 

maatregel.Code 
Naam (KRW portaal) LokaalID 

Aanpak chemische stofgroep 
normoverschrijdingen  

8 S06 

Aanpak chemische 
stofgroep 
normoverschrijdingen 
(svs, n-u, u) 

NL13_48-
030 
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5. Gebiedsproces 

5.1 Wat is het gebiedsproces? 

Als waterbeheerder doet Rijnland veel om de waterkwaliteit te verbeteren, maar de zorg 
voor schoon en gezond water is een gedeelde verantwoordelijkheid. Om inzichtelijk te 
maken waar de kansen liggen om samen te werken, of er knelpunten of kansrijke 
locaties zijn en om aanvullende ideeën op te halen, is een gebiedsproces georganiseerd. 
Dit is gebeurd conform de systematiek van STOWA, om ook de context (sleutelfactor 9) 
een plek te geven in de besluitvorming over waterkwaliteitsmaatregelen.  
 
Het gebiedsproces voor de Wilck is in 2018 uitgevoerd (in KRW2) met de enige partner in 
het gebied, Staatsbosbeheer, en in 2019 niet herhaald De resultaten van het 
gebiedsproces zijn 1 op 1 overgenomen en in 5.2 en 5.3 (nogmaals) gerapporteerd. 
 

5.2  Advies maatregellijst 

 
De groslijst met maatregelen is besproken met de stakeholders en met collega’s binnen 
Rijnland en heeft geleid tot aanpassing van een aantal maatregelen. 
 

 De maatregelen die bij het beperken van de veenafbraak horen raken aan het 
voortbestaan van de functies in het gebied. Hier is met de stakeholders gezocht 
naar een acceptabele situatie. Dit is gevonden in het verhogen van de 
zomerpeilen. 

 De noodzaak van baggeren en ecologisch schonen wordt onderschreven door 
Staatsbosbeheer en zal in de uitvoering worden omgezet in concrete en haalbare 
onderhoudsplannen. 

 De inrichting van het watersysteem wordt verbeterd. Hiervoor worden de 
wateraan- en afvoer van en de inlaat naar peilvak 9E aangepast. Tevens worden 2 
visoverwinteringsplaatsen gemaakt. 

 Eén maatregel is in onderzoek en kan bij positief resultaat op termijn (KRW3) 
worden uitgevoerd.  

 
Tabel: Voorgestelde maatregelen waar overeenstemming over is met stakeholders. 
Deze worden in planperiode 2015-2021 (KRW2) uitgevoerd. 

N
r. 

Probleem ESF Groslijst 
maatregelen 

Effect Haalbaarheid 

1 Doelen worden 
vastgesteldvoor 
het N2000 gebied 
en voor het 
agrarisch gebied. 
De KRW stelt 
doelen vast voor 
slechts 1 functie 

 KRW-
waterlichaam 
begrenzen op 
het N2000 
gebied, 
consequenties 
verwerken 

Doelen en maatregelen 
kunnen worden vastgesteld 
voor het N2000 gebied. 

Wijziging poldergrenzen 
polder Groenendaal en 
Oostbroekpolder, 
anleggen inlaat voor 
peilvak 10E 
(Oostbroekpolder)  

2 Afstroming 
nutrienten van 
land naar sloot 
beperken 
 
Afspoeling van het 
oppervlakte 
verminderen 
 
Uitspoeling bodem 
verminderen, 
water dat al lang 
in de bodem zit 

3 Peilfluctuatie 
verkleinen 

remt eutrofiering zie verhogen 
waterstanden 
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2 Grotere 
waterdiepte en 
watervolume, 
lagere 
temperatuur in 
sloten 

3 Verhogen 
waterstanden 
door ander 
peilbeheer 
(voorkomen 
veraardig 
bodem) 

Dit verbetert de 
waterkwaliteit en vertraagt 
afbraakproces in water 
significant 

Peilverhoging 10 cm ’s 
zomers, zsm uit te voeren 
als praktijkpeil en t.z.t. 
vast te stellen in het 
peilbesluit  

3 Verspreiding, 
constantere 
waterdiepte 

5  Stuw 1 
vervangen door 
stuw met inlaat, 
2 overige 
watergangen 
primair maken 

Betere regulering peilen, 
vertraagt afbraakproces in 
water, minder vertrapping 

Inrichting watersysteem 
op orde brengen  
 
 

4 Nalevering 
voedingsstoffen 
uit de 
waterbodem 
beperken, 
bevorderen 
plantengroei 

3, 4 Regelmatig 
baggeren  

Hierdoor verlagen de 
concentraties, behoud van 
afvoerfunctie en verbetering 
van waterkwaliteit en ecologie  

Uitvoering door eigenaar 
obv baggerplan 

6 Habitatgeschikt 
heid voor vis 
beperkt 

4  Vis 
overwinterings 
plaatsen maken 
voor grotere 
vissen 

Evenwichtigere vis 
stand/minder vissterfte 

Toe te passen in primaire 
watergangen 

5 Verwijdering 
overmatige 
plantengroei 

6  Ecologisch 
schonen 

Beperkt bagger aanwas, 
behoud afvoerfunctie en 
verbetering waterkwaliteit en 
ecologie 

Maatwerk afspraak  op 
basis van nieuwe legger 

2 
 

Afname productie 
ammonium 

8 Eutrofiering 
remmen  

Te bereiken dmv  
maatregelen die de 
veenafbraak tegengaan 

Zie verhogen 
waterstanden 

7 Afstroming 
nutrienten 
beperken 

3 Oevers 
afplaggen 
(lokaal 
afplaggen) 

Wegnemen bron, lokaal effect 
maar interne proces 
eutrofiering blijft bestaan 
(probleem komt terug) 

Afhankelijk van keuze 
onderzoek polder Stein 
 

 

5.3 Samenwerkingsmogelijkheden 

 
De uitvoering van de maatregelen berust bij Rijnland voor wat betreft maatregelen 1, 2, 
3 en 6. Staatsbosbeheer voert maatregel 4 en 5 en 7 uit. 

5.4  Conclusie ESF9 

 
Op basis van het gebiedsproces KRW2 zijn een 4tal maatregelen afgevallen, omdat zij 
leidden tot significante schade aan de gebruiksfunctie of een marginaal effect hadden en 
veel inspanning vereisten. De overige maatregelen kunnen worden uitgevoerd. 
 
Tabel: afgevallen maatregelen. 

Nr. Probleem ESF Groslijst 

maatregelen 

Effect haalbaarheid 

 8 Afstroming 
nutrienten 
beperken 

3 Percelen afplaggen Wegnemen bron, significant 
effect maar interne proces 
eutrofiering blijft bestaan 
(probleem komt terug) 

Significante 
schade op 
gebruiksfunctie 

10 Vraat 
verminderen 

4 Oevers afrasteren Vermindert afspoeling in 
oevers, bevorderd 
plantengroei (lokaal effect) 

 
Significante 
schade op 
gebruiksfunctie 
 
 

11 Afstroming 
nutrienten 
beperken 

3 Bemesting 
verminderen 

Effect marginaal, er wordt 
alleen beweid 

Niet effectief 
Bemesting is al 
minimaal 
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9 Verspreiding, 
waterdiepte 

5 en 
makkelijk
er beheer 

Stuw 1 verwijderen  Ca 50% van het gebied 
wordt plas dras 

Significante 
schade op 
gebruiksfunctie 

 
Macrofauna (GEP: 0,57) 
Op macrofauna na geeft de KRW-Verkenner een zelfde soort inschatting van het GEP als 
de experts. 
 



_______________________________________________________________________________ 

Pagina 16 van 20  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  20.059093 

6. Synthese De Wilck derde tranche KRW (2022-2027) 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRWportaal 

Maatregel ESF  
KRW 

maatregel.Code 
Naam (KRW portaal) LokaalID 

Aanpak chemische 
stofgroep 
normoverschrijdingen  

8 S06 
Aanpak chemische stofgroep 
normoverschrijdingen (svs, 
n-u, u) 

NL13_48-
030 

 
 
Technische doelaanpassing 

 

Uit de technische doelaanpassing voor KRW3 – waarbij de maatregelen die significante 
schade geven  niet is meegenomen in de berekeningen - volgt een wijziging voor de 
doelen van de ecologische maatlatten Waterplanten, Macrofauna en Fosfor.  
Op basis van het bovenstaande maatregelen en technische doelaanpassingen wordt 
verwacht dat de Wilck  in 2027 voldoet aan de doelstellingen. 
 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0 0 0 Goed 

biologie Waterplanten 0,6 0,35 0,29 Ontoereikend 

Biologie  Macrofauna 0,6 0,4 0,38 Ontoereikend 

biologie Vissen 0,6 0,9 0,9 Goed 

BOS Stikstof 2,4 2,4 4,07 Matig 

BOS Fosfor 0,22 0,45 0,71 Ontoereikend 

BOS Zuurstof 35-120 35-120 100 Goed 

BOS pH 5,5-8 5,5-8 7,8 Goed 

BOS Chloride 300 300 128 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 25,4 Matig 

BOS Doorzicht 0 0 0 Goed 
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Bijlage 1. Input, Sessies en Stakeholders 

1 KRW-waterlichaam begrenzen op het N2000 gebied, consequenties verwerken 

Om het KRW waterlichaam aan te laten sluiten op het N2000 gebied wordt de 
administratieve genzen van de polder Groenendijk en Oostbroekpolder aangepast. 

- Peilvak 9D wordt vergroot. De nieuwe poldergrens komt 3 percelen meer naar het 
westen te liggen (in eigendom bij Staatsbosbeheer) en wordt vastgelegd in het 
peilbesluit polder Groenendaal. De hiervoor noodzakelijke dammen worden 
geplaatst, de noodzakelijke watergangen worden gegraven.  

- Peilvak 10E wordt eveneens aangepast. De nieuwe poldergrens wordt vastgelegd 
in het peilbesluit Oostbroekpolder. 

- De inlaat van peilvak 10E wordt verplaatst. Hiervoor moet open water of een 
duikerverbinding worden gemaakt om de Burmade met de nieuwe 
hoofdwatergang in 10E te verbinden (zie bijlage 6).  

- De nieuwe begrenzing van het KRW waterlichaam wordt vastgelegd met de 
provincie. De onderbouwing voor de wijziging wordt gevonden in de 
randvoorwaarden van het N2000 gebied. Kortgezegd moet het waterbeheer in het 
N2000 gebied voldoen aan de functie. Dit is alleen mogelijk als het gehele N2000 
gebied in de peilvakken 9D en 9E valt (bijlage 5). De grenzen van het N2000 
gebied staan vast. Het is wel mogelijk dat Staatsbosbeheer op termijn percelen 
opkoopt in peilvak 10E.  

- De waterkwaliteit en ecologie van peilvak 10E zal conform KRW overige wateren 
worden beoordeeld. 

 

2 Voorstel peilen in peilvak 9D en 9E 

Om ESF1 en ESF3 te verbeteren wordt het zomerpeil verhoogd met 10 cm. Aanvullend 
wil Staatsbosbeheer graag een hoger peil in de periode van februari-maart om de 
weidevogels te lokken (bijlage 5). Dit laatste is mogelijk zonder extra water in te laten. 
Hierdoor neemt ook de maaivelddaling af. De drooglegging zal hiermee kleiner worden, 
deze is nu ca. 40 cm (bijlage 4).  
 
Dit kan voorlopig als praktijkpeil worden geregeld door dit, in een afspraak met 
Staatsbosbeheer (als pilot), bestuurlijk vast te leggen. Definitieve vaststelling gebeurt in 
het nieuw vast te stellen peilbesluit [Lucien Moenen, Nico Kuyt]. 
 

3. Aanvoerroute naar peilvak 9E verbeteren  

Met een verbeterde wateraanvoer naar peilvak 9E verbetert ESF5. Hiervoor wordt de 
stuw 242-056-00005 ca. 15 m stroomafwaarts verplaast en een inlaatduiker met vlotter 
geinstalleerd (bijlage 6). Om voldoende doorstroming tussen beide peilvakken te 
garanderen, wordt het onderhoud van de aan- en afvoerende watergangen bij de stuw 
overgenomen door Rijnland. De nieuwe stuw wordt voorzien van een peilschaal en logger 
en de peilvakgrens wordt hierop aangepast [Louis van Dam, Lucien Moenen]. 
 

4 Baggeren 

De actuele situatie tav de waterdiepte is weergegeven in bijlage 7. Op basis hiervan, en 
op basis van de ESF analyse is afgesproken dat Staatsbosbeheer de overige watergangen 
op diepte brengt. Hiermee verbetert ESF1 en ESF3. Staatsbosbeheer geeft hierbij wel 
aan dat prioritering in de gebieden van Staatsbosbeheer een issue is.  
 

5 Ecologisch schonen 

Staatsbosbeheer stelt een maatwerkafspraak met Rijnland op tav het schonen van de 
watergangen (gebaseerd op de legger 2018). Hiermee wordt ESF6 verbeterd [Marco 
Vaartjes]. 
 
6 Visoverwinteringsplaats 
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Rijnland legt in iedere primaire watergangen een visoverwinteringsplaats aan. Hiermee 
wordt een evenwichtigere visstand bereikt (ESF6).  
 
7 Oevers afplaggen 

Voor deze maatregel worden de resultaten van onderzoek in polder Stein afgewacht. De 
resultaten tot nu toe laten zien dat meer vegetatie op de oever ontstaat, maar de 
effecten op de waterkwaliteit zijn nog onbekend. De maatregel kan dan opgenomen 
worden in het KRW3 trajtect. 
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Bijlage 2. Technische doelaanpassing 

De KRW-doelen voor de ecologische maatlatten zijn afgeleid aan de hand van de 
maatregelenlijst en de huidige kwaliteit.  
 
Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0 0 0 Goed 

biologie Waterplanten 0,6 0,35 0,29 Ontoereikend 

Biologie  Macrofauna 0,6 0,4 0,38 Ontoereikend 

biologie Vissen 0,6 0,9 0,9 Goed 

BOS Stikstof 2,4 2,4 4,07 Matig 

BOS Fosfor 0,22 0,45 0,71 Ontoereikend 

BOS Zuurstof 35-120 35-120 100 Goed 

BOS pH 5,5-8 5,5-8 7,8 Goed 

BOS Chloride 300 300 128 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 25,4 Matig 

BOS Doorzicht 0 0 0 Goed 

 
 
Toelichting 

De KRW-doelen worden afgeleid aan de hand van de  aangepaste lijst van maatregelen 
en de huidige kwaliteit. Er worden twee methoden gehanteerd om tot deze nieuwe 
doelen te komen: 

- Expert judgement en aquokit; 
- KRW-verkenner. 

 

Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met expert judgement 

en de aquaokit. 

Reeds “goede” scores worden niet genoemd tenzij hiervoor een reden is. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Stikstof 2,4 4,07 Matig 2,4 Goed 

 
Baggeren, afplaggen en verminderen eutrofiëring kan zorgen voor een reductie van stikstof tot 2,4mgN/l. doel 

wordt niet aangepast. Dit is in het verleden mogelijk geweest. 

 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,22 0,71 Ontoereikend 0,45 Matig 

 
Baggeren, verminderen uitspoeling en verminderen afbraak veen kunnen zorgen voor 
een reductie tot 0,45 mgP/l dit is in het verleden mogelijk geweest. Doel wordt 0,45 
mgP/l. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Temperatuur 25 25,4 Matig 25 Goed 

 
Door bageren wordt de diepte vergroot en hierdoor wordt de opwarming van het 
waterlichaam ook minder. 25 is mogelijk, doel wordt niet aangepast. 
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Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterpla
nten 

0,6 0,29 Ontoereiken
d 

0,35 Ontoereik
end 

 
Waterplanten krijgen meer ruimte om te groeien door vergrote waterdiepte, echter 
nutriënten blijven hoog. Vooral plaagsoorten zullen domineren. Verwachte toetswaarde is 
0,35 EKR. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofau
na 

0,6 0,38 Ontoereik
end 

0,4 Matig 

 
Door de toenemende aanwezigheid van waterplanten zal het habitat voor macrofauna 
toenemen. De score van macrofauna zal ook toenemen. Verwachte toetswaarde is 0,4 
EKR, doel wordt 0,4 EKR. 
 
Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-

Verkenner. 

 
Na indiening van de aangepaste-lijst naar aanleiding van het technisch document voor 
De Wilck is met behulp van de KRW-verkenner een schatting gemaakt van de biologische 
GEP. Deze schatting wordt in samenwerking met de Expert Judgement GEP gebruikt. 
 
De Wilck heeft in de KRW-verkenner de volgende eigenschappen mee gekregen vanuit de 
gebruikte shapefile van het waterlichaam. 
 
ID Name WFD

TYPE 
WATERBODID MODEL

TYPE 
WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 

1
6 

De Wilck M8 NL13_18 other Vol 281007 The_geom 

 
De Wilck, NL13_18 is een M8. In de volgende tabel zijn de gekozen parameters 
weergegeven die relevant zijn voor M8. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

Maintenance Onderhoud (2 
klassen) 

2 Ecologisch schonen 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

2,4 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,45 Zie EJ 

Shore Oeverinrichting (3 
klassen) 

2 Riet of geen beschoeiing aanwezig. 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 
klassen) 

2 Vast Peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor De Wilck de volgende GEP waarden 
volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-maatlat 
die geldt voor M8. 
 
Vis (GEP: 0,59) 
Alg (GEP: 0) 
Macrofyten (GEP: 0,38) 
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