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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

Hier onder is een samenvatting van het oordeel en de probleemstoffen van de Does en 
omliggende kanalen weergegeven. 
 

KRW-toetsing 

 
Tabel 1, Oordeel KRW maatlatten 2019. 

 
De biologie in de Does en omliggende kanalen scoort matig. Inrichting van het systeem 
en intensieve vaarbeweging in het waterlichaam kunnen hier de oorzaak van zijn. Op het 
gebied van chemie scoort de Does en omliggende kanalen onvoldoende. Hierdoor komt 
het totaal oordeel van de Does en omliggende kanalen op voldoet niet uit. 
 
De huidige toestand (oordeel 2019) is op het gebied van biologie matig en op het gebied 
van Chemie totaal slecht.  
 
ESF-analyse 

In tabel 2 is de toetsing op de ecologische sleutelfactoren gegeven. De ecologische sleu-
telfactoren zijn bedoeld om ter ondersteuning te gebruikt  bij het opstellen van maatre-
gelen om de biologische toestand in het systeem te verbeteren. De uitwerking van de 
verschillende ESF’s is verderop in het document gegeven. Omdat de Does en omliggende 
kanalen intensief bevaren wordt, wordt voorgesteld om het waterlichaam van type te 
veranderen van een M6a naar een M6b. Dit geeft een representatiever beeld van het wa-
tertype en waar het water voor gebruikt wordt. De grote overmaat van nutriënten is ook 
dan een probleem. Hier moeten dus maatregelen voor genomen worden. 
 
Tabel 2, Toetsing ecologische sleutelfactoren 2018. 

Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  
ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  
ESF 4 Habitatgeschiktheid  
ESF 5 Verspreiding  
ESF 6 Verwijdering  

ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  
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Maatregelen 

 

Type maatregel ESF Maatregel-

code 

Aangrenzende polders minder doorspoelen 1, 7, 8 IN03 
Aanleg van natuurvriendelijke oevers 4 IN07 
Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, n-u, 
u): zie werkblad 14 ESF8 stoffen 8 

S06 

Controleren en informeren of het schonen van het gehele pro-
fiel van de watergang wel nodig is met name waar onder-
houdsprotocol 17bc van toepassing is (traject met grote 
lengte). 6 

BE03 

Dood hout aanbrengen.  4 IN18 
Drijvende bakken met oevervegetatie voor verbetering habitat 
(controleren hoe te onderhouden en hoe duurzaam in stand te 
houden). 4 

IN18 

Generieke emissiemaatregelen boezem (fluorantheen) 8 G04 
Generieke emissiemaatregelen boezem (imidacloprid) 1, 8 G02 
Generieke emissiemaatregelen boezem (landbouw, AWZI) 1, 8 G01 
Meeliften met Rijnlands programma Landbouwemissies. P 8 IM01 
Oevers uit rasteren als er vee aanwezig is. 6 S02 
Verontreinigde bagger laag verwijderen 8 BE05 

 

De aanpak omvat met name maatregelen die Rijnlandbreed van toepassing zijn om de waterkwali-
teit te verbeteren.  
 

Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement Maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,6 0,6 0,74 Goed 

Biologie Waterplanten 0,55 0,55 0,5 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,6 0,4 0,4 Goed 

Biologie Vissen 0,6 0,6 0,56 Matig 

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,37 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,15 0,17 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 84 Goed 

BOS pH 5,5-8,5 5,5-8,5 7,97 Goed 

BOS Chloride 300 300 135 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 24,2 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 1,2 Goed 

 

Uit de technische doelaanpassing voor KRW3 volgt een wijziging voor het doel van Macrofauna. De 
overige doelen blijven ongewijzigd. 



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 5 van 36 
19.086577   

2. Kenmerken waterlichaam 

In dit hoofdstuk zijn de administratieve gegevens, de ligging en begrenzing, de functies en het 
landgebruik en de hydrologie van het waterlichaam beschreven. 

2.1 Administratieve gegevens 

Parameter Waarde 

 
Figuur 1. Ligging Does en om-

liggende kanalen in Rijnland 

KRW code NL13_44 
KRW meetpunt RO184 

RO526 

Watertype M6a 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Boezem 
VHR gebied Nee 
Zwemwaterlocatie Nee 

2.2 Begrenzing 

Alle hoofdwatergangen van de Does en omliggende kanalen zijn als waterlichaam begrensd. Het 
peilgebied waar het waterlichaam in is gelegen is als zoekgebied aangewezen, in het geval van de 
boezem betekend dat het volledige boezemzoekgebied als zoekgebied wordt meegenomen. Zie 
hierover onderstaande tekstbox. 
 

Zoekgebieden 

In de kleinere wateren buiten het waterlichaam is voor inrichtingsmaatregelen vaak meer ruimte 
beschikbaar dan in het eigenlijke waterlichaam (veelal de hoofdwatergangen). Bovendien is het 
vanuit de afvoer- en scheepvaartfunctie vaak ongewenst om in de primaire wateren inrichtings-
maatregelen te treffen. Rijnland introduceert daarom de “zoekgebieden”. Dit zijn gebieden die 
hydrologisch met een waterlichaam zijn verbonden (ze liggen in het zelfde peilgebied als het wa-
terlichaam en zijn niet gescheiden door stuwen of dammen) maar die niet tot het waterlichaam 
worden gerekend.  
 
De zoekgebieden hebben geen officiële status. Wel hebben ze een belangrijke invloed op de wa-
terlichamen. Hierdoor tellen maatregelen in zoekgebieden mee voor het betreffende waterli-
chaam en worden de doelen van het waterlichaam afgestemd op de mogelijkheden in het zoek-
gebied. 
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Het waterlichaam en het zoekgebied zijn weergegeven in figuur 2.  
 

 
Figuur 2. Kaart Does en omliggende kanalen 
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2.3 Functies, landgebruik 

Het landgebruik van de Does en omliggende kanalen weergegeven in figuur 3. 
 

 
Figuur 3. Kaart landgebruik Does en omliggende kanalen. 

2.4 Hydrologie 

De precieze hydrologie van de Does en omliggende kanalen is afhankelijk van de inzet van de boe-
zemgemalen. Schattingen zijn dat als boezemgemaal Katwijk aan staat de overheersende stroom-
richting westelijk is. Staan Spaarndam of halfweg aan dan zal de overheersende stroomrichting 
noordelijk zijn.  
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

 Defaultnorm M6a Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen   

Algen 0,6 0,6 

Waterplanten 0,6 0,55 

Macrofauna 0,6 0,6 

Vissen 0,6 0,6 

   

Biologie ondersteunende stoffen (BOS)   

Stikstof (mg/l) ≤ 2,8 ≤ 2,8 

Fosfor (mg/l) ≤ 0,15 ≤ 0,15 

Zuurstof (%) 40-120 40-120 

Zuurgraad 5,5-8.5 5,5-8.5 

Chloride (mg/l) ≤ 300 ≤ 300 

Temperatuur (graden Celcius) ≤ 25 ≤ 25 

Doorzicht (m) ≥0,65 ≥0,65 

 
De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS) hebben per wa-
tertype een default norm (Stowa rapporten 2012-31 en 2012-34). Deze doelen kunnen worden 
aangepast door de waterbeheerder. De aanpassingen zijn onderbouwd met argumenten (lit. 26).  
 
Voor de Does en omliggende kanalen (watertype M6a) is rekening gehouden met de hoge achter-
grondbelasting. Het doel voor waterplanten is hierop aangepast. De chemische doelen zijn voor alle 
waterlichamen gelijk. Het is niet mogelijk om voor de chemie de doelen aan te passen.  

3.2 Maatregelen KRW1 en KRW2 

Maatregel Bron Status 

verwijderen vervuilde bagger (m.u.v. eutrofe bagger) in 
totaal 2.370.000 m3 voor meerdere waterlichamen. bag-
gerprogramma boezem, bestaand beleid. 

KRW1 Uitgevoerd 

onderzoeksmaatregel landbouwemissies veenweidege-
bied in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen. On-
derzoek naar de mogelijkheden om samen met de land-
bouwsector maatregelen te treffen tegen de uit- en af-
spoeling van voedingsstoffen uit de veenweide. Het on-
derzoek wordt samen met het Nederlands Agrarisch Jon-
geren Kontakt (NAJK) 

KRW1 Uitgevoerd 

onderzoeksprogramma AWZI Emissies uit AWZI's hebben 
invloed op het totale beheergebied van Rijnland. Onder-
zoeksprogramma naar de emissies uit de AWZI, mogelijk 
leidend tot emissie reducerende maatregelen. 

KRW1 Uitgevoerd 

Behoud en beheer oeverbegroeiing . uitvoeren op water-
kwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en 
natte oever) 

KRW2 Planvoorbereiding: 9,4 km 
In uitvoering: 3,4 km 

Baggerprogramma Rijnland 2007-2020 - deel 2 in totaal 
2.370.000 m3 voor meerdere waterlichamen. 
Vervolg op maatregel 90119 uit SGBP1- baggerbeheer-
programma Rijnland 
2007-2020 

KRW2 In uitvoering: 1.933.000 m3 
Uitgevoerd: 437.000 m3 

Maatregelen t.b.v. landbouwemissies veenweidegebied. 
verminderen emissie nutriënten landbouw 

KRW2 In KRW1 is onderzoek ge-
daan naar maatregelen om 
landbouwemissies te ver-
minderen. In KRW2 worden 
deze maatregelen tot uit-
voering gebracht. 
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Monitoring ontwikkeling en conditie driehoeksmosselen. 
Het gaat hier om een pilot in de Westeinderplassen; re-
sultaten zijn relevant voor gehele beheergebied Rijnland. 
[2017-02-22] onderzoek uitgevoerd (15.053226), nage-
dacht wordt over een vervolg [2018-02-02] In 2017 in-
novatieve pilot eDNA 

KRW Uitgevoerd 

 
De onderbouwing van de maatregelen in KRW2 komt voort uit de functie van het waterlichaam. 
Omdat de Does en omliggende kanalen een vrij intensief bevaren waterlichaam is kan er qua in-
richting weinig gedaan worden om de waterkwaliteitsparameters te verbeteren. De maatregelen 
zijn maatregelen om de algemene fysisch chemische waterkwaliteit te verbeteren in heel Rijnland. 
De Does en omliggende kanalen is onderdeel van de boezem en zal profijt hebben van een verbe-
terde algemene waterkwaliteit. 

3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 
Stikstof blijft redelijk op het zelfde niveau, hierin is geen duidelijke trend waarneembaar. Fosfor en 
chloride lijken een lichte daling te laten zien en doorzicht laat een stijging zien. 
 

 
Behalve in 2018 scoort de Does vrij goed op alg. Op de overige toetswaarden is verbetering nog 
nodig. Hiervoor worden de maatregelen voorgesteld. 
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3.4 Toestand 2018 

 
De biologie in de Does en omliggende kanalen scoort matig. Inrichting van het systeem en inten-
sieve vaarbeweging in het waterlichaam kunnen hier de oorzaak van zijn. Op het gebied van che-
mie scoort de Does en omliggende kanalen onvoldoende. Hierdoor komt het totaal oordeel van de 
Does en omliggende kanalen op voldoet niet uit. 
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4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

4.1 ESF 1 productiviteit water 

Ecologische sleutelfactor 1 voldoet als er geen overschot aan nutriënten is. Opgelost fosfor raakt 
dan uitgeput in het groeiseizoen in combinatie met lage algenbiomassa. Troebelheid door algen 
treedt in dat geval niet of nauwelijks op. Er kan een soortenrijke onderwatervegetatie ontstaan met 
langzaam groeiende onderwaterplanten die het water helder houden. Dominantie van voedsel min-
nende onderwaterplanten zoals gedoornd hoornblad treedt niet op. 
 
De concentratie totaal-fosfor van het boezemwater is vrijwel altijd hoger dan de default norm voor 
wateren van dit type. Totaal-P concentraties tot 2 mg P/l worden gemeten.  
 
Er is geen overmatige algengroei en geen woekerend waterplantenbastand en er is geen kroos of 
flab aanwezig in de Does en omliggende kanalen. 
 
Knelpunt 

ESF1 voldoet niet vanwege een te hoge concentratie van fosfor in het systeem. 
 

 

 
 

 

Maatregelen 

Generieke emissiemaatregelen boezem (landbouw, AWZI) 

4.2 ESF2 licht 

De ecologische sleutelfactor licht voldoet als er voldoende licht op de bodem van het water komt 
zodat ondergedoken waterplanten kunnen groeien. 
 
Bij een verhouding tussen doorzicht en diepte die groter is dan 0,6 bereikt voldoende licht de wa-
terbodem om de groei van onderwaterplanten mogelijk te maken. 
 
Het doorzicht in de Does en omliggende kanalen is 0,65m, dat is hoger dan het doel van 0,6m. De 
variatie van het doorzicht is klein. Bij dit doorzicht bereikt voldoende licht de bodem om de groei 
van onderwaterplanten mogelijk te maken. Het verminderde doorzicht in de Does en omliggende 
kanalen wordt vooral bepaald door de chlorofylconcentratie in het water. Ondanks dat ESF 2 op 
groen staat is er afwezigheid van ondergedoken vegetatie. 
 
Knelpunt 

Er is geen knelpunt. De beoordeling van ESF2 staat daarom op groen. 
 

 
 

Maatregelen 

n.v.t. 
 

4.3 ESF 3 productiviteit bodem 

De productiviteit van de bodem voldoet als deze geen beperking is voor het ontstaan van een di-
verse plantengroei en algenbloei niet optreedt. 
 
Deze stuurfactor voldoet als er geen nalevering van fosfor uit de waterbodem plaatsvindt. 
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Door dat in de boezemkanalen een vrij hoge doorspoeling aanwezig is en informatie over de bodem 
ontbreekt kan ESF 3 niet worden bepaald. Het bepalen van ESF3 is ook niet nodig omdat de ex-
terne belasting al te hoog is. Het oplossen van ESF1 heeft dus voorkeur boven het verder uitwer-
ken van ESF3. Voor verontreinigde bagger is ESF8 van toepassing. 
 
Knelpunt 

De beoordeling van ESF3 staat daarom op onbekend. 
 

 

 
 
Onbekend 

 
Maatregelen: 

4.4 n.b.ESF4 habitatgeschiktheid 

Deze sleutelfactor voldoet als er voldoende geschikt habitat aanwezig is en negatieve fac-
toren die het habitat beïnvloeden voor alle biologische groepen afwezig zijn. 
 
Habitat vegetatie 
De habitat voor vegetatie voldoet niet aan het gewenste beeld en is dus een knelpunt. De 
gemiddelde waterdiepte is 2 meter. De maximale waterdiepte is 2,5 meter. Er is be-
roepsvaart en recreatievaart op de Does en omliggende kanalen. Op geen van de wate-
ren van de Does en omliggende kanalen is een vaarverbod. We verwachten dat over het 
algemeen de golfslag door de wind beperkt is door de relatief kleine breedte van de ka-
nalen. Tussen 2011 en 2014 zijn de Does en omliggende kanalen voor het laatst gebag-
gerd. Er wordt hier gebaggerd tot de leggerdiepte. Als hieronder bagger aanwezig is, 
blijft deze in principe liggen. Gezien de watergangen relatief recent gebaggerd zijn, ver-
wachten we dat er geen problemen met bagger zijn voor de vestiging van emerse, on-
dergedoken- en drijvende waterplanten. In ESF 8 wordt verder ingegaan op eventuele 
toxische stoffen in de baggerlaag.  
 
Vrijwel alle oevers (97%) zijn verdedigd. In het Leggerprofiel zijn de onderwatertaluds 
circa 1:2,5. In de praktijk blijkt uit de gemeten dwarsprofielen dat de oevers aan de kant 
vaak relatief diep zijn. Verdedigde oevers, met regelmatig diep water aan de oever en 
scheepvaart is niet ideaal voor oevervegetatie. Desondanks is bijna de helft van de oe-
vers (41%) begroeid met riet. Dit is minder dan de gewenste 60% en voldoet daarom 
niet aan het gewenste beeld.  
 
Er zijn een aantal natuurvriendelijke oevers aangelegd. Uit de oeverkartering blijken er 
ook drijfbladplanten aanwezig te zijn. Tijdens de visstand bemonstering voor de KRW is 
er weinig ondergedoken vegetatie waargenomen.  
 
Habitat voor vissen 
Vanwege het ontbreken van ondergedoken vegetatie en weinig ondiepe delen is het habi-
tat voor vissen een knelpunt 
 
Voor vissen hebben planten een belangrijke functie. Vaak is er veel voedsel aanwezig in 
vegetatie (macrofauna). Daarnaast worden plantenrijke zones vaak als paaiplaats ge-
bruikt en vinden vissen hier bescherming tegen predatoren. Bepaalde soorten vissen le-
ven in open water, zoals grote brasems en snoeken. Variatie in waterdiepte is dan ook 
belangrijk. Het waterlichaam heeft voldoende diep water. Waarschijnlijk is er te weinig 
ondiep water in het waterlichaam aanwezig. We zien dat de maatlat Vissen bijna voldoet 
aan het KRW doel. Uit de visbemonstering blijken er te weinig plantminnende vissoorten 
zoals de zeelt en weinig jonge snoek aanwezig te zijn. De oorzaak is waarschijnlijk dat er 
te weinig habitat (planten) aanwezig is voor deze soorten.  
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Habitat voor macrofauna 
Habitat voor macrofauna is een knelpunt vanwege het ontbreken van vegetatie. Net als 
bij vissen zijn de planten in het water zeer belangrijk voor macrofauna. Hierbij is het be-
langrijk dat zowel emerse, drijvende en ondergedoken planten aanwezig voor gevari-
eerde macrofauna samenleving. De macrofauna is ook belangrijk voedsel voor vissen. 
Het KRW doel wordt in dit waterlichaam nog niet gehaald. We zien dat op enkele afzon-
derlijke meetpunten het doel van de macrofauna wel gehaald is. Het substraat bestaat 
aan de oevers veelal uit hard substraat in combinatie te weinig oever- en waterplanten 
zou dit een oorzaak kunnen zijn van de lage score op meerdere locaties. Buiten deze oe-
vers is er wel zacht substraat aanwezig. Het aandeel hout als substraat zal over het alge-
meen beperkt zijn. 
 

Knelpunten 

De gewenste 60% oeverbegroeiing wordt hier niet gehaald . 
 De harde oeverbescherming en beperkte oevervegetatie is mogelijk een oorzaak 

van de beperkte hoeveelheid waterplanten. 
 De diepte aan de kant is mogelijk ook een oorzaak van de beperkte oeverbegroei-

ing. 
 De scheepvaart heeft mogelijk een negatief effect op de KRW score. 

 

 
Maatregelen 

 Onderzoeken om na te gaan of M6a “zonder scheepvaart’’ een type M6b “met 
scheepvaart” kan worden. In verband met gebruik van het waterlichaam. 

 Dood hout aanbrengen om het habitat van macrofauna te vergroten  
 Drijvende bakken met oevervegetatie voor verbetering habitat (controleren hoe te 

onderhouden en hoe duurzaam in stand te houden). 
 Watergangen verbreden om ruimte te creëren voor meer vegetatie. 

4.5 ESF5 verspreiding 

De ecologische kwaliteit is beter naarmate er meer verschillende soorten planten en die-
ren in het waterlichaam voorkomen. De afwezigheid van gewenste soorten kan worden 
verklaard door de afwezigheid van het benodigde habitat (fysieke standplaatsen of kwali-
teit) of doordat de soorten het geschikte habitat niet kunnen bereiken (doordat onge-
schikt habitat moet worden gepasseerd of doordat fysieke barrières aanwezig zijn tussen 
geschikt leefgebied in het waterlichaam en het leefgebied van gewenste soorten buiten 
het waterlichaam. ESF5 voldoet als verspreiding niet de belemmerende factor is voor het 
bereiken van de gewenste biologische toestand. 
 
Verspreiding van vegetatie 
Migratie van vegetatie is geen knelpunt.  
 
Van veel soorten waterplanten kunnen zaden en stukjes plant lang drijven en zich zo ver-
spreiden. Andere soorten verspreiden zaden via de wind en ook verspreiding van zaden 
en stukjes plant via vogels komt voor. Vanwege de open verbinding van het boezemstel-
sel- en uitwisseling van water met de polders is de verwachting dat drijvende zaden geen 
barrières ondervinden. Verschillende soorten waterplanten zijn aanwezig in de omgeving 
van het waterlichaam. We verwachten dat de verspreiding van planten geen beperkende 
factor is voor de samenstelling van de vegetatie in de Does en omliggende kanalen  
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Verspreiding van macrofauna 
Verspreiding van macrofauna is geen knelpunt. 
 
Macrofauna kan zich op verschillende manieren verspreiden. Dit kan onder andere pas-
sief door de lucht of in het water maar ook actief door de lucht (vliegen) en in het water 
(zwemmen). Of meeliften met andere dieren, zoals bloedzuigers met vissen enz. 
Het waterlichaam maakt onderdeel uit van de boezem van Rijnland. 
In de boezem zijn geen kunstwerken die een barrière kunnen vormen voor macrofauna. 
Tussen de polder en boezem is er een barrière. Echter hier is ook uitwisseling van water 
door uitmalen- en inlaten waardoor naar verwachting er geen grote knelpunten zijn voor 
macrofauna.  
We zien met de verspreidingstool van de STOWA dat veel soorten relatief grote afstan-
den kunnen afleggen.  
 
Verspreiding van vissen 
Verspreiding van vissen is een knelpunt vanwege het ontbreken van vegetatierijke stuk-
ken over langere afstanden. 
 
Het waterlichaam maakt onderdeel van de boezem van Rijnland. Tussen de boezem en 
Rijnland en de Noordzee zijn meerdere vispassages aanwezig. De boezem is dan ook 
goed bereikbaar voor vissen. Er zijn geen exotische vissen gevangen tijdens de KRW vis-
bemonstering van 2014. Mogelijk zijn deze nu wel inmiddels aanwezig omdat ze in an-
dere nabij gelegen wateren wel waargenomen zijn. Deze kunnen bepaalde inheemse 
soorten verdringen. 
Het waterlichaam zelf is het belangrijk voor de migratie binnen Rijnland. In het waterli-
chaam is het dan ook belangrijk dat leefgebieden en beschutting niet te ver van elkaar 
zijn gelegen, zodat vissen kunnen migreren en populaties genen kunnen uitwisselen. 
Plantenrijke zones kunnen een leefgebied bieden aan allerlei vissen maar kunnen ook be-
scherming en voedsel bieden tijdens de migratie.  
 
Knelpunten 

 Er is geen migratiemogelijkheid voor vis tussen aangrenzende polders en het wa-
terlichaam. 

 Vanwege lange kale stukken is migratie een knelpunt. 
 

 

 
 
 
 

 

Maatregelen 

 Aanleg van een vismigratie voorziening die tweezijdig passeerbaar is in een van 
de polders die afwatert op het waterlichaam. 

4.6 ESF6 verwijdering 

ESF6 voldoet als verwijdering van planten door schonen/maaien of graas door verschil-
lende organismen niet beperkend is voor de ontwikkeling van een diverse oevervegetatie 
en begroeiing met drijfbladplanten en ondergedoken waterplanten. Verwijdering van vis-
sen door mens en dier mag niet beperkend zijn voor een diverse visstand. 
 
Verwijdering van waterplanten 
In een groot deel van het waterlichaam is er geen maaionderhoud. Hier wordt dan ook 
niets verwijderd. In twee kanalen wordt tweemaal per jaar geschoond, eenmaal moet 
40% van de vegetatie blijven staan en een ecoloog moet vooraf beoordeeld hebben of er 
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geschoond mag worden en eenmaal volledig. Het aandeel bodemwoelende vis (bra-
sem/karper) is goed volgens de KRW visbemonstering. We verwachten dat dit hier geen 
negatief effect heeft op de begroeiing. 
 
Er zijn geen waarnemingen van de graskarper we verwachten dan ook niet dat deze een 
negatief effect heeft op de plantengroei. Er zijn kreeften aanwezig in de Does en omlig-
gende kanalen en deze kunnen een negatief effect hebben op de vegetatie. Tevens zijn 
er ganzen aanwezig, het is echter onbekend of dit een probleem is. Er zijn weilanden 
langs een aantal Doeskanalen aanwezig. Op dit moment weten we niet of dit een pro-
bleem is. Uit waarneming blijkt dat weilanden in Rijnland intensief begraast worden. Dit 
heeft dan ook invloed op de oevervegetatie.  
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 
Zowel door een beroepsvisser als door sportvissers wordt hier gevist. Er is puntenaftrek 
in de KRW vanwege te weinig grote snoekbaars, dit zou wijzen op overbevissing van deze 
soort. Echter volgens de gegevens wordt hier alleen op paling gevist door de beroepsvis-
ser. Grote snoekbaarzen kunnen vogels en andere roofvissen niet vangen. Er zijn ook vo-
gels (aalscholvers, reigers) aanwezig die vissen onttrekken aan het watersysteem. Er zijn 
(geen?) gegevens in de visstand bemonstering over de lengteverdeling van de vissen. 
We kunnen dan ook niet zien of vogels veel vissen vangen. Waarschijnlijk is dit beperkt 
omdat er geen grote kolonies van deze soorten aanwezig zijn. 
 
Knelpunten: 

 Mogelijk te intensieve begrazing door vee. 
 Te intensieve schoning in een deel van de kanalen. 

 

 
 
Maatregelen 

 Controleren en informeren of het schonen van het gehele profiel van de water-
gang wel nodig is met name waar onderhoudsprotocol 17bc van toepassing is 
(traject met grote lengte). 

 Oevers uit rasteren als er vee aanwezig is. 

4.7 ESF7 organische belasting 

In de gewenste situatie leidt de organische belasting niet tot lage zuurstofconcentraties.  
In zwemwateren mag de organische belasting niet leiden tot oordeel “aanvaardbaar” of 
“slecht” op basis van bacteriologische verontreiniging. 
 
In de gewenste situatie leidt de organische belasting niet tot lage zuurstofconcentraties. 
In zwemwateren mag de organische belasting niet leiden tot oordeel “aanvaardbaar” of 
“slecht” op basis van bacteriologische verontreiniging. 
 
Huidige situatie voor het waterlichaam 

De belangrijkste bronnen voor organische belasting voor dit waterlichaam zijn: 
- Af- en uitspoeling van landelijk gebied in de polders die uitmalen op dit KRW-wa-

terlichaam. Dit is voornamelijk het gevolg van bemesting en of veenafbraak. Het 
merendeel van het landgebruik betreft agrarisch grasland. 

- Overstorten: Er is één overstort (in Hoogmade) die direct loost op dit waterli-
chaam en daarnaast enkele tientallen overstorten waarvan het overstortwater uit-
eindelijk via gemalen de Does en omliggende kanalen belast (ca. 40 overstorten 
in Leiderdorp en een handvol in Hoogmade). 
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- Ongerioleerde panden: Van diverse panden/woningen is niet bekend of deze zijn 
aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Vanwege de afgelegen ligging wordt 
vooralsnog er vanuit gegaan dat deze op het oppervlaktewater lozen (al dan niet 
gezuiverd middels een IBA). Het betreft een ca. 30 woonboten bij Hoogmade (in 
de Does en in Noord Aa) en ca. 40 woonboten in de Rijpweteringervaart. Daar-
naast liggen verspreid langs dit waterlichaam afgelegen woningen en bebouwing 
bij molens, gemalen e.d. die waarschijnlijk niet op het riool zijn aangesloten 

- Recreatievaart: dit waterlichaam heeft een hoge dichtheid aan recreatievaartuigen 
(motorbootjes) langs steigers bij woningen en in diverse jachthavens.  

 
De bijdrage van andere bronnen, zoals bladval, honden- en vogelpoep, eendjes voeren, 
lokvoer voor vissen (hengelsport), aan de organische belasting van het KRW-waterli-
chaam worden vooralsnog verwaarloosbaar geacht ten opzichte van bovengenoemde 
bronnen. 
 
In KRW-waterlichaam Does en omliggende kanalen en het zoekgebied zijn geen zwem-
waterlocaties aanwezig. De invloed op zwemwaterlocaties buiten dit KRW-waterlichaam 
wordt verwaarloosbaar geacht (afstand >1km). De dichtstbijzijnde zwemwaterlocatie 
Kagerplassen Kleipoel scoort ‘uitstekend’. 
 
De zomergemiddelde zuurstofverzadiging was op KRW-meetlocatie RO526 was in 2009 
ca. 75%, maar schommelt in de periode 2014-2018 tussen de 80% en 90% (KRW-oor-
deel Goed). Op locatie RO184 schommelt deze in dezelfde periode tussen 70% en 90%. 
Oververzadiging (>120% O2) is alleen in de voorzomer van 2016 (april-juni) aangetrof-
fen op zowel meetlocatie RO526 als RO184, terwijl zuurstofloosheid (<40% O2) alleen in 
april 2014 bij meetlocatie RO184 optrad.  
 
Naast organische belasting is ook waterdiepte van belang voor de saprobie (zuurstofhuis-
houding). Het zuurstof in een kleinere waterkolom is sneller opgebruikt. Daarnaast 
warmt een kleinere waterkolom sneller op, waardoor het water minder zuurstof kan be-
vatten. Daarnaast kan ondiepte het gevolg zijn van baggeraanwas (achterstallig onder-
houd). Een baggerlaag bevat (normaal gesproken) veel zuurstofvretend materiaal. 
In het KRW-waterlichaam zijn de Leggerdieptes van watergangen voldoende diep (overal 
>1 meter). Het watersysteem is hiermee niet kwetsbaar voor de effecten van organische 
belasting. Dit is consistent met de aanwijzing van deze wateren als wateren die geen bij-
zondere bescherming behoeven.  
 
Hoewel deze ESF bij toetsing aan de maatlatten formeel voldoet, kan aanpak van de or-
ganische belasting de ontwikkeling van een goede ecologische toestand ondersteunen. 
 

 
 
Maatregelen om van huidig naar gewenst te komen 

Geen maatregelen nodig om deze ESF op ‘groen’ te krijgen. 
 
Eventuele aanvullende maatregelen  om de zuurstofhuishouding (lokaal) te verbeteren: 

- Polders die uitmalen op Does en omliggende kanalen niet doorspoelen, baggeren 
en agrarisch werkwijze uitvoeren met het oog op reduceren van de af- en uitspoe-
ling van meststoffen en reductie van de veenafbraak. 

- Het waterpeil in omliggende veenweidepolders niet met maaivelddaling mee laten 
dalen. 
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- Het effect van riooloverstortingen (m.n. in Leiderdorp) reduceren door afkoppelen 
van verhard oppervlak (bronaanpak) en of meer regelmatig bagger uit de water-
gangen nabij overstorten verwijderen. 

- Ongerioleerde panden en woonboten (inclusief gemalen en brugwachtershuisjes) 
aansluiten op het riool of zorg dragen dat deze via een goed werkende IBA lozen, 
indien sprake is van lozing van zogenaamd ‘zwart’ huishoudelijk afvalwater (wc-
doorspoeling). 

- Voorzieningen treffen of mogelijkheden creëren ten behoeve van de inzameling 
van afvalwater van recreatievaartuigen bij jachthavens. 

4.8 ESF8 toxiciteit 

In de gewenste situatie voldoen alle chemische stoffen – niet zijnde de biologie onder-
steunende parameters – aan de normen. Dit betreft alle compartimenten van het water-
systeem: oppervlaktewater, waterbodem en organismen.   
 

Huidige situatie voor het waterlichaam 

Het waterlichaam Does en omliggende kanalen voldoet op KRW-meetlocatie RO526 
(2014-2018) niet voor de chemische parameters ammonium, fluorantheen (Flu), cyper-
methrin en perfluoroctaansulfonaat (PFOS).. Deze locatie is ook onderdeel van het be-
strijdingsmiddelenmeetnet Rijnland. Diethyltoluamide (DEET) en imidacloprid overschre-
den hier in de periode 2015-2017 de norm. 
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van KRW-meetlocatie RO184 doorge-
rekend. De msPAF1-score blijft in alle 117 monsters onder de 5%. Jaargemiddeld ligt de 
msPAF onder 0,5%. Op basis hiervan lijkt de toxische druk het bereiken voor een goede 
ecologische toestand niet in de weg te staan. 
De ammonium/ammoniak- en zinkconcentraties zijn in het algemeen de meest bepalende 
parameter voor de tien msPAF-scores boven de 0,2%. 
 
Ammonium is een Rijnlandbrede (en landelijke) probleemparameter. Ondanks de norm-
overschrijding lijkt de impact op het ecosysteem momenteel aanvaardbaar (msPAF vol-
doet). Er lijkt in de periode 2009-2018 enige verbetering te zijn opgetreden: de jaarge-
middelde concentraties lagen tot en met 2012 voornamelijk boven de 0,3 mg N/l, maar 
schommelt sindsdien tussen de 0,2 en 0,3 mg N/l (zie grafiek). In dit waterlichaam is de 
uit- en afspoeling van landelijke gebied (achterliggende oorzaken zijn bemesting van per-
celen en veenafbraak), effluentlozingen van m.n. AWZI Alphen Kerk & Zanen en AWZI 
Alphen Noord. Nabij meetlocatie RO526 loost daarnaast gemaal Munniken-, Zijllaan-, en 
Meijerpolder water uit stedelijk gebied (met een tiental overstorten) op het waterli-
chaam.  
 

 

                                           
1 msPAF= meer stoffen Potentieel Aangetaste fractie van lagere soorten; het aandeel van het aan-

tal soorten dat door de combinatietoxiciteit van alle gemeten stoffen negatief wordt beïnvloed  
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Ammonium jaargemiddelde concentratie: 
rood = RO184; blauw = RO526 
 
 
Fluorantheen is alleen gemeten op meetlocatie RO526 (sinds 2014). Fluorantheen werd 
tot begin 2017 regelmatig aangetoond, maar ligt sindsdien onder de rapportagegrens. De 
jaarmaximum-norm (MAC-waarde voor fluorantheen = 0,12 µg/l) is daarbij net niet 
overschreden, maar wel de jaargemiddelde norm. Er is geen duidelijk bron bekend voor 
deze verhoogde concentraties. Landelijk is de grootste bron de atmosferische depositie, 
maar mogelijk spelen lokale toepassingen van gecreosoteerd hout. Andere mogelijkheid 
is dat de sanering – afgerond half 2017 - van de ernstige PAK-verontreiniging (o.a. flu-
orantheen) van de waterbodem in de Oude Rijn bij het NAF-terrein te Alphen aan den 
Rijn bijgedragen heeft aan de gevonden verbetering (zie grafiek; niet meer aangetroffen 
sinds voorjaar van 2017). 
 
Cypermethrin en PFOS – nieuwe prioritaire stoffen – zijn niet in dit waterlichaam zelf 
aangetroffen, maar gemeten op het gekoppelde Toestand en Trend monitoringspunt 
(RO457) bij boezemgemaal Katwijk. In Does en omliggende kanalen zijn geen specifieke 
bronnen voor deze stoffen bekend. 
 

 
Meetlocatie RO526: rood = aangetroffen, blauw = < rapportagegrens 
 
Het gewasbeschermingsmiddelen imidacloprid en het insectenwerend (consumenten)mid-
del DEET zijn normoverschrijdend aangetroffen. De eerste is aangetroffen in concentra-
ties (max. 0,010 µg/l) nauwelijks boven de rapportagegrens. De laatste is met name in 
juli 2016 en minder mate in augustus 2018 in relatief hoge piekconcentratie gemeten, te 
weten respectievelijk 9,6 en 0,14 µg/l, terwijl de andere meetwaarden beduidend lager 
waren (<0,010 tot 0,04 µg/l). Zwemrecreatie is hiervan de meest waarschijnlijke bron. 
 
Waterbodem 
De waterbodemkwaliteit (onderhoudsbagger) van het KRW-waterlichaam Does en omlig-
gende kanalen voldeed op verscheidene lokale plekken niet aan de Rijnlandse doelstellin-
gen. Met name overschrijdingen van de interventiewaarde voor lood en één keer PAK la-
gen hieraan ten grondslag. Voor ongeveer de helft van de waterbodems in dit waterli-
chaam (inclusief zoekgebied) is de kwaliteit niet bekend.  
Slechts een klein deel van de waterbodems heeft een kwaliteit van klasse A of beter. Op 
basis van bovenstaande lijkt de algehele kwaliteit van de waterbodem mede beperkend 
voor een goede ecologische ontwikkeling. 
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 
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Knelpunten: 

De normen voor chemische verontreinigingen in oppervlaktewater worden overschreden. 
Op basis van de msPAF is de waterkwaliteit wel voldoende. 

 
Maatregelen om van huidig naar gewenst te komen 

Knelpunten overschrijding van de norm: 
- Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het ecologisch effect niet kritisch 

(jaargemiddeld msPAF <0,5%). Situatie kan verdere verbeterd worden met aan-
pak van de organische belasting (ESF 7) in de polders die uitmalen op dit waterli-
chaam; 

- Fluorantheen: Sinds voorjaar 2017 wordt deze PAK niet meer aangetoond. De 
grootste bijdrage aan de belasting met deze stof komt via atmosferische depositie 
(haardvuur, uitlaatgassen e.d.) in het watersysteem terecht (Emissieregistratie 
2018). Aanpak – voor zover nodig voor dit KRW-waterlichaam - bestaat uit mee-
liften met landelijk aanpak diffuse bronnen. 

- Cypermethrin en PFOS: Deze stoffen zijn niet in dit KRW-waterlichaam aangetrof-
fen. Maatregelen in dit waterlichaam zijn daarom vooralsnog niet aan de orde. 
Wel generiek emissiebeleid. 

- Imidacloprid: gezien de lage concentraties van deze stof, ligt de bron vermoede-
lijk niet binnen dit waterlichaam of de polders die hierop uitmalen Aanpak – voor 
zover nodig voor dit KRW-waterlichaam - bestaat uit meeliften met Rijnlands pro-
gramma Landbouwemissies.  

- DEET: met name in zomermaanden is de concentratie hoog. Er zijn echter geen 
specifieke recreatievoorzieningen nabij meetlocatie RO256 die dit zouden kunnen 
verklaren. Algemene maatregel zou kunnen bestaan uit een campagne om ge-
bruik van DEET-producten in Nederland (waar voor zover bekend geen malaria of 
andere ziekten door muggen worden overgedragen) tegen te gaan. 

- Verontreinigde waterbodems: Zuidzijdervaart staat gepland in het programma van 
‘regulier baggeren 2019’. De waterbodems die niet voldoen aan de Rijnlandse ei-
sen de gehele verontreinigde baggerlaag verwijderen, ook als deze al op vol-
doende diepte is. 

 

4.9 Conclusie ESF1-8 

Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  
ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  
ESF 4 Habitatgeschiktheid  
ESF 5 Verspreiding  
ESF 6 Verwijdering  
ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  

 
ESF 1, 4, 5, 6 en 8 voldoen niet. ESF 2 en 7 zijn goed, ESF 3 is minder relevant vanwege 
de doorstroming van het systeem. 
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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 loca-
ties 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 hoogheemraad-
schap van Rijnland heeft het gebiedsproces opgeknipt in een interne consultatie en een 
externe consultatie. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de stakeholders die zijn 
geraadpleegd tijdens het gebiedsproces. 

5.2 Advies maatregelenlijst 

Op basis van de opgehaalde input is het onderstaande advies opgesteld ten aanzien van 
de maatregelenlijst. In bijlage 2 is een uitgebreid overzicht opgenomen van alle opge-
haalde input per stakeholder. 
 

 Maatre-

gel 

Code Advies  Aandachts-

punten  

1 Generiek 
land-
bouwbe-
leid 

G01 Kansrijk, want geen bezwaar  Coördinatie 
en aanpak 
door land-
bouwteam 
van Rijn-
land. 

2 Generiek 
emissie-
beleid 

G01 Kansrijk, want geen bezwaar   

3 Aangren-
zende 
polders 
minder 
doorspoe-
len 

IN03 Kansrijk, want geen bezwaar vanuit gemeen-
ten. 

 Focus op in-
laatbeheer 
van Rijn-
land, parti-
culiere inla-
ten hebben 
weinig in-
vloed.  
 
Ook een rol 
voor onder-
houd i.v.m. 
verlanding 
van sloten. 

 Aanleg 
natuur-
vriende-
lijke oe-
vers 

 Zeer kansrijk, want er zijn kansrijke locaties 
en samenwerkingskansen met de gemeenten. 

 Behoud van 
landbouw-
grond. 

4 Verande-
ren wa-
terli-
chaam-
type van 
M6a naar 
M6b 

- Geen advies, is geen onderdeel van KRW 
maar van WKP, dus niet opnemen in de lijst. 

 Draagvlak 
onder ge-
meenten, 
want zij 
zetten in 
vaarroutes.  
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5 Aanleg 
van een 
vismigra-
tie voor-
ziening 
die twee-
zijdig 
passeer-
baar is in 
een van 
de pol-
ders die 
afwatert 
op het 
waterli-
chaam. 

IN15 Kansrijk, er zijn kansrijke locaties in het zuid-
westen van het gebied (gemeente Leider-
dorp). 

 Niet in Kaag 
en Braas-
sem, van-
wege diepte 
polder. 

6 Dood 
hout aan-
brengen.  

IN18 Kansrijk, er zijn kansrijke locaties.  Opnemen in 
schouw.  

7 Drijvende 
bakken 
met oe-
vervege-
tatie voor 
verbete-
ring habi-
tat (con-
troleren 
hoe te 
onder-
houden 
en hoe 
duurzaam 
in stand 
te hou-
den). 

IN18 Kansrijk, er zijn enkele kansrijke locaties aan-
gegeven. 

 Er is recrea-
tievaart, 
wat de bak-
ken kan be-
schadigen. 

8 Water-
gangen 
verbreden 
voor 
meer ve-
getatie. 

IN10 Weinig kansrijk, leidt tot significante schade 
en stakeholders vinden de maatregel niet no-
dig en/of niet haalbaar. 

  

9 Controle-
ren en in-
formeren 
of het 
schonen 
van het 
gehele 
profiel 
van de 
water-
gang wel 
nodig is 
met name 

BE03 Deze maatregel vervalt en wordt vervangen 
door onderstaande maatregelen. 
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waar on-
der-
houdspro-
tocol 
17bc van 
toepas-
sing is 
(traject 
met grote 
lengte). 

9a Uitvoeren 
ecolo-
gisch be-
heer 

 Kansrijk, want geen bezwaar en kansen voor 
onderhoudscontract van de HLT-gemeenten. 

  

9b Informe-
ren over 
ecolo-
gisch be-
heer 

 Kansrijk, veel mogelijkheden tot verbetering 
in bestekken met gemeenten en aannemers. 

 Wijze van 
communica-
tie.  

10 Oevers 
uit raste-
ren als er 
vee aan-
wezig is. 

IN03 Kansrijk, want geen bezwaar.  Onderzoek 
locaties 
waar dit het 
meeste ef-
fect heeft. 

13 Verontrei-
nigde 
bagger 
laag ver-
wijderen 

IN18 Kansrijk, want geen bezwaar.   Afstemming 
met vissers. 
 
Onderzoek 
of een diep-
teschouw 
kan helpen.  

 

Maatregelen waarop het advies ‘kansrijk’ of ‘zeer kansrijk’ is gegeven vanuit het ge-
biedsproces, zijn positief beoordeeld op de kansrijkheid (= haalbaarheid x draagvlak). 
Deze maatregelen lijken voldoende technisch en praktisch haalbaar en is er draagvlak 
aanwezig en/of samenwerking mogelijk. Er is geadviseerd om deze maatregelen op te 
nemen in de definitieve maatregelenlijst. Wat betreft de maatregelen met het advies ‘niet 
kansrijk’, is geadviseerd deze niet op te nemen in de definitieve maatregelenlijst.  
 
Wat betreft dit waterlichaam is samenwerking met gemeenten op diverse maatregelen, 
zoals locatiebepaling vismigratie, aanleg natuurvriendelijke oevers, ecologisch schonen, 
kansrijk. Gemeenten blijken hier in het gebiedsproces veel ideeën voor te hebben.  

5.3 Aandachtspunten voor planuitwerking en uitvoering 

Sportvisserij 
Zuidwest Ne-
derland 

Als je op waterlichamen ingrepen gaat doen, dan ook visrechthebbende 
informeren. Bijvoorbeeld: als er bagger gestort wordt, dan willen we dit 
graag weten. Vooral bij afgesloten waterlichamen. Er weet van hebben is 
fijn. 

Interne sessie Tip: Na dit proces doorpakken met waterkwaliteitsdenken (cursus water-
kwaliteit in het vizier), want cultuurverandering nog nodig! Bv schouwen: 
nu nog alle takken weghalen, terwijl er misschien best wat mag blijven 
liggen en nog steeds goede doorstroming. 

Interne sessie A3 watersysteem ook via Nataly Kramer (teamleider watersysteembe-
heerders) of teamleider beheer 
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5.4 Kaart  
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5.5 Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd om een maatregel (watergangen verbre-
den voor meer vegetatie) af te laten vallen. De andere voorgestelde maatregelen kunnen 
op de definitieve maatregelenlijst. 
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6. Conclusie  

Maatregelen 

 
Type maatregel ESF Maatregel-

code 

Aangrenzende polders minder doorspoelen 1, 7, 8 IN03 
Aanleg van natuurvriendelijke oevers 4 IN07 
Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, n-u, 
u): zie werkblad 14 ESF8 stoffen 8 

S06 

Controleren en informeren of het schonen van het gehele pro-
fiel van de watergang wel nodig is met name waar onder-
houdsprotocol 17bc van toepassing is (traject met grote 
lengte). 6 

BE03 

Dood hout aanbrengen.  4 IN18 

Drijvende bakken met oevervegetatie voor verbetering habitat 
(controleren hoe te onderhouden en hoe duurzaam in stand te 
houden). 4 

IN18 

Generieke emissiemaatregelen boezem (fluorantheen) 8 G04 
Generieke emissiemaatregelen boezem (Imidacloprid) 1, 8 G02 
Generieke emissiemaatregelen boezem (landbouw, AWZI) 1, 8 G01 
Meeliften met Rijnlands programma Landbouwemissies. P 8 IM01 
Oevers uit rasteren als er vee aanwezig is. 6 S02 
Verontreinigde bagger laag verwijderen 8 BE05 

 
Technische doelaanpassing 

 
Het doel van macrofauna is aangepast. Er zijn niet veel kansen aanwezig in het waterli-
chaam om het habitat voor macrofauna te verbeteren. Ondanks dat de planten toe kunnen 
nemen neemt de macrofauna score niet veel toe. 
 
Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,6 0,6 0,74 Goed 

biologie Waterplanten 0,55 0,55 0,5 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,6 0,4 0,4 Goed 

biologie Vissen 0,6 0,6 0,56 Matig 

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,37 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,15 0,17 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 84 Goed 

BOS pH 5,5-8,5 5,5-8,5 7,97 Goed 

BOS Chloride 300 300 135 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 24,2 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 1,2 Goed 
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Bijlage 1 - Sessies en Stakeholders 

1. Sessies  

Interne sessie met relatiemanagers en gebiedscoördinatoren en met praktische 

en omgevingsbril 

Datum: 28 november 2019 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: In de sessie is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven 
welke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Daarop is 
vervolgens input geleverd door relatiemanagers en gebiedscoördinatoren. Zij hebben in-
put geleverd vanuit een respectievelijk strategische/tactische en tactische/operationele 
bril.  Er is ook gesproken met een projectleider en omgevingsmanager van diverse 
KRW2-uitvoeringsprojecten en iemand van het cluster realisatie en onderhoud. Zij heb-
ben input geleverd vanuit een praktische en technische invalshoek. Ten slotte was er een 
afvaardiging van het landbouwteam aanwezig.  
 

Externe sessie 

Datum: 22 januari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Deze sessie was georganiseerd voor externe 
stakeholders op het gebied van industrie, visserij, watersport en grote gebiedspartijen. 
De stakeholders zijn eerst geïnformeerd over het doel van de KRW en het gebiedsproces. 
Daarna is toelichting gegeven op de analyse en de beoordeling van het waterlichaam. 
Daarna is een toelichting gegeven welke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de 
ESF’s te verbeteren. De stakeholders hebben vervolgens input geleverd vanuit het belang 
van hun sector. 

 
Natuur- en milieusessie 

Datum: 14 januari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Voor deze sessie zijn de natuur- en milieuor-
ganisaties uitgenodigd die deelnemen aan het bestuurlijk overleg Natuur en Milieu van 
Rijnland en contactpersonen van natuur- en milieuorganisaties die waren genoemd als 
stakeholder van Rijnland in interne sessies. Ook waren enkele drinkwaterbedrijven aan-
wezig als beheerder van Natura2000-gebieden. De stakeholders zijn eerst geïnformeerd 
over het doel van de KRW en het gebiedsproces. Daarna is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven 
welke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. De stakehol-
ders hebben vervolgens input geleverd vanuit het belang van hun sector. 

2. Interne stakeholders 

Stakeholder Geraadpleegd op   

Naam Functie  

Rosalie Bahlman Relatiebeheerder 28 november 2019 
Ed Stouthamer Relatiebeheerder 28 november 2019 
Fetse Visser Relatiebeheerder 28 november 2019 
Marcel Betgen Gebiedscoördinator 28 november 2019 

3. Externe stakeholders 

Organisatie  Sector Geraadpleegd op 

Hengelaarsbond voor Leiden en 
Omstreken (HvLeO) 

Sportvisserij 22 januari 2020 

Sportvisserij Zuidwest Nederland Sportvisserij 22 januari 2020 
Sportvisserij Midwest Nederland Sportvisserij 22 januari 2020 
NOB Recreatie (onderwatersport)  22 januari 2020 
KNWV Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
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ADV Atlantis Alphen aan den Rijn Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
NVT Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
HISWA Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
HSV Haarlem e.o. Sportvisserij 22 januari 2020 
Provincie Zuid Holland Overheid  22 januari 2020 
TKBN Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
Visserijbedrijf firma D. Kraan Beroepsvisserij 22 januari 2020 
Recreatie Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Zuid-Hollands Landschap Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Waternet Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Stichting Duinbehoud Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Dunea Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Natuurmonumenten Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Landschap Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Recreatie Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Gemeente Kaag en Braassem Overheid 17 december 2019 
HLT-gemeenten Overheid 28 januari 2020 
Gemeente Leiderdorp Overheid 21 januari 2020 
Collectief De Groene Klaver Landbouw 3 maart 2020 
Collectief Noord-Holland Zuid Landbouw 3 maart 2020 
Collectief Rijn & Gouwe Wiericke Landbouw 3 maart 2020 
Greenport Boskoop Landbouw 3 maart 2020 
LTO-Noord Landbouw 3 maart 2020 
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Bijlage 2 - Input 

1. Opgehaalde input per maatregel 

Generieke maatregelen 

Maatregel 1 Generiek emissiebeleid  (incl. diffuse bronnen) 

Gemeente 
Kaag en 
Braassem 

 

Er is een Economisch Overleg Platform in de gemeente voor alle on-
dernemersverenigingen in K&B. Dit gaat bijvoorbeeld ook over de 
structurering van bedrijventerreinen. Wellicht een mogelijkheid om 
een keer op aan te haken om verder over emissie terugdringen te heb-
ben. 
Er wordt echter al wel veel gedaan. Er wordt bijvoorbeeld al gefilterd 
op toxische stoffen waardoor er op dit moment al 90% wordt uitgefil-
terd. Dit zal de komende jaren moeten blijken. Verder komen er in 
2027 nog verder aangescherpte normen. 

HLT-gemeen-
ten 

Gemeente stimuleert elektrische auto’s.  

Gemeente 
Leiderdorp 

Dit lijkt in het huidige tijdsgewricht moeilijk. De gemeente onderhan-
delt op dit moment met boeren in de Boterhuispolder over een weide-
vogelconvenant, en dat verloopt -mede door de emoties rondom de 
stikstofproblematiek- niet voorspoedig. Ook in de Polder Achthoven is 
er een ambitie om een weidevogelconvenant af te sluiten. De ge-
meente geeft aan dat daar meerdere zaken in geregeld moeten wor-
den die ook positief uitwerken op de waterkwaliteit, zoals bijvoorbeeld 
het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en een na-
tuurlijker peilverloop. Is het zinvol als Rijnland hier ook bij aansluit? 

 
Maatregel 2 Generiek landbouwbeleid 

HLT-gemeen-
ten 

Gemeente steekt hier niet veel energie in. Betreft bronaanpak, ligt 
meer bij Rijnland.   

Specifieke maatregelen 

Maatregel 3 Uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer 

(water en natte oever) 

Interne sessie Gebeurt over algemeen wel goed, behalve bij één  locatie (zie kaart) 
HLT-gemeen-
ten 

Gemeente is bezig met onderzoek nieuw onderhoudscontract voor wa-
tergangen en taluds.  Daarbij wil men rekening houden met Flora & 
Faunawet en creëren van meer biodiversiteit en ecologie.  

Gemeente 
Leiderdorp 

Niet van toepassing, omdat het boezemwater door Rijnland wordt be-
heerd. 
 

 
Maatregel 4 Aanleg natuurvriendelijke oevers 

Interne sessie Kans: icm vismigratievoorziening?  
Landbouw-
team 

Bij NVO is het niet verliezen van landbouwgrond een belangrijk punt. 
Bij 1 m brede overgang van land naar water (50 cm in het water en 50 
cm op het land) met een geringe drooglegging, het afrasteren van de 
kanten en het gebruik van een drinkbak en een goede vergoeding voor 
het beheer van de oevers wordt dit bespreekbaar in het veenweidege-
bied. NVO's worden gemakkelijk gekoppeld aan afkalvende oevers, dit 
zien zij als kans.  Door beschoeiing voor de NVO te plaatsen, voorkomt 
dit ook afkalvende oevers. 
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Hengelaars-
bond voor 
Leiden en 
Omstreken 
(HvLeO) 

Er ligt hier achter een gebied met veel weidevogels. Je laat een kans 
liggen om natuurvriendelijke oevers in te passen. Gebruik de mogelijk-
heid om in kanalisatie links en rechts een bocht te maken en een na-
tuurvriendelijke oever toe te passen.   

HLT-gemeen-
ten 

Kansrijk, vooral in luwtes. Hou rekening met recreatievaart en vissers! 
Gemeente onderzoekt ook zelf om harde oevers om te turnen naar na-
tuurlijke oevers. 

Gemeente 
Kaag en 
Braassem 

Rijnland heeft in dit watersysteem aangegeven dat er een stuk schoei-
ing wegspoelt (bij het gemaal aan de Zuidweg, ongeveer bij de A4). 
Mogelijk kunnen we hier samen een steppingstone ontwikkelen? Han-
dig om hier verder over door te praten. 

Gemeente 
Leiderdorp 

De Vadedoplas zit in het zoekgebied. Hier zitten enkele eilandjes, die 
last hebben van oeverafslag waar de gemeente iets aan wil doen. Zit 
hier een synergiekans in? Afspraak: Marcel Betgen gaat met de ge-
meente in gesprek over mogelijke oplossingen die ook meerwaarde 
hebben voor de waterkwaliteit. Hier zou dan wellicht een KRW-syner-
gie bijdrage aan kunnen worden gekoppeld. 

Gemeente 
Leiderdorp 

Bij het voormalig informatiecentrum van de HSL langs de Does zit een 
oude inham die behoorde bij een molen. De gemeente wil graag voor-
komen dat dit wordt gebruikt als aanlegplaats voor pleziervaart. Wel-
licht kan hier ook een NVO worden aangelegd. Ook dat wordt in over-
leg met Marcel bekeken. 

Gemeente 
Leiderdorp 

Langs de Dwarswatering staat al veel riet langs de oevers. 

Gemeente 
Leiderdorp 

In de Bospolder, in de primaire watergang richting het gemaal is de 
wens van de volkstuinvereniging om de oever natuurvriendelijk te ma-
ken. N.B. Dit is dus niet in het boezemsysteem, maar in een polder die 
op de Dwarswatering afwatert. 

 
Maatregel 5 Informeren onderhoudsplichtigen over ecologisch onderhoud 

Landbouw-
team 

Op dit moment is er al vanuit het ANLB een blauwe dienst onderhoud 
NVO. Het ecologisch slootschonen gebeurt in de vorm van een blauwe 
dienst, maar geen groot animo omdat in smalle sloten oevervegetatie 
niet gewenst is. Ook vindt het collectief de huidige vergoeding te laag 
(met name voor het administratieve werk wat zij doen). 

HLT-gemeen-
ten 

Kansrijk, vooral in luwtes. Hou rekening met recreatievaart en vissers! 
Gemeente onderzoekt ook zelf om harde oevers om te turnen naar na-
tuurlijke oevers. 

HLT-gemeen-
ten 

Goede maatregel. Hoe communiceren? Website, bij aankondiging 
schouw, gemeente website, huis-aan-huis bladen? Ook meenemen in 
maai- en kroosbestekken van gemeente en Rijnland! 

Gemeente 
Kaag en 
Braassem 

De inwoners worden hier niet over geïnformeerd. De aannemers wor-
den nu wel (alhoewel nog een beetje in kinderschoenen) geïnformeerd 
over hoe ze met ecologisch onderhoud om moeten gaan. Alhoewel het 
nog wel met regelmaat gebeurt dat de aannemer alles helaas ‘gewoon 
wegklepelt’ omdat hij geen voorwaarden heeft meegekregen in het be-
stek. Er wordt ook niet expliciet gegund op aannemers die dit kunnen. 

 
Maatregel 6 Dood hout aanbrengen als structuurelement voor macrofauna 

Interne sessie Kansrijke locatie: zie kaart. Dit is ook zwemwater.  
Hengelaars-
bond voor 
Leiden en 
Omstreken 
(HvLeO) 

Kansrijke locatie in het zandwingedeelte, daar is mogelijkheid voor be-
groeiing (zie kaart).  
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HLT-gemeen-
ten 

Goede maatregel, wel rekening houden met andere belangen (recrea-
tievaart, vissers etc.). Communicatie belangrijk, info bord bij boom 
scheelt wellicht onnodige telefoontjes. Ook met schouw rekening hou-
den, niet aanschrijven maar legaliseren/reguleren. Locaties in zijn er 
genoeg. Niet specifiek te benoemen. Bij concreter krijgen maatregelen 
dit bespreken met gemeente. 

Gemeente 
Kaag en 
Braassem 

Voor de gemeente geen probleem want er zitten genoeg verbindingen 
hier die geen vaarroute zijn. 

Gemeente 
Leiderdorp 

In de Does en de Dwarswatering is dit geen goed idee, vanwege het 
gebruik van het water voor vaarrecreatie. In de Vadadoplas (zoekge-
bied) kan dit wellicht wel worden toegepast, mits er rekening wordt 
gehouden met de daar aanwezige kanovereniging en waterscouts. 

 
Maatregel 7 Aanleg van een vismigratie voorziening die tweezijdig passeer-

baar is in een van de polders die afwatert op het waterlichaam. 

Interne sessie Combineer met NVO 
Interne sessie Zie kansrijke polders uit de visie op vismigratie van Rijnland  
Sportvisserij 
Zuidwest Ne-
derland 

Vismigratievoorziening in gebied waar veel weidevogels voorbij ko-
men. Dus: kansen voor vismigratie in het zuiden (zie kaart).  

HLT-gemeen-
ten 

Kansrijk  actie Rijnland. 

Gemeente 
Kaag en 
Braassem 

Dat wordt moeilijk omdat de polders erg diep liggen waardoor de kos-
ten hiervoor hoger uitvallen. Slimmer om dat ergens anders toe te 
passen met minder diepe polders.  

Gemeente 
Leiderdorp 

Er zijn wellicht mogelijkheden voor bij: 
 De Bospolder, vlakbij het gemaal zit het voormalig informatie-

centrum van de HSL wat wordt omgevormd tot een toeristisch 
transferium. Wellicht is de vismigratie dan ook zichtbaar te ma-
ken zodat de bezoekers er ook wat over kunnen leren? 

 De Munikkenpolder die grenst aan de Does en de Dwarswa-
tering. De Munnikkenpolder is natuurlijk ingericht en weidevo-
gelgebied. Er is geen agrarische activiteit meer. Wellicht een 
mooie verblijfplaats voor migrerende vissen. 

 Bij de Bloemert (sport en recreatiepark) grenzend aan de 
Dwarswatering. In de Bloemert is een goede waterkwaliteit met 
op sommige plekken zelfs krabbenscheer. 

 
Maatregel 8 Aangrenzende polders minder doorspoelen  

Interne sessie Particuliere inlaten hebben weinig invloed. Dus richt je vooral op in-
laatbeheer Rijnland!  Hier heb je nl ook invloed op. Dit is nog te weinig 
op waterkwaliteit gericht.  

Interne sessie Knelpunt: bij droogte gaat de sluis toch open, dus richt gebied vooral 
robuust in, zodat het tegen stootje kan en gemiddeld over 10 jaar 
goed is. 

Hengelaars-
bond voor 
Leiden en 
Omstreken 
(HvLeO) 

Rode polder/Boothuispolder, dat is heel ondiep. Daar is ook veel ver-
landing van sloten die doorlopen. Er ligt een schone taak voor onder-
houdsplichtigen. Ik zou peil handhaven en zo min mogelijk doorspoe-
len. Er valt ook weinig door te spoelen want er staat 20 cm water. Ik 
ben akkoord met deze maatregel 

HLT-gemeen-
ten 

Gemeente stimuleert deze maatregel, maar geeft net zoals Rijnland 
aan dat dit wel moet kunnen. Waterkwantiteit voor Rijnland maar ook 
voor agrariërs e.d. is van wezenlijk belang (economisch en voldoen 
aan peilbesluit). Nadenken om gebieden aan te wijzen waar flexibel 
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peil mogelijk is. In dat geval vermindering van doorspoelen makkelij-
ker te realiseren. 

Gemeente 
Kaag en 
Braassem 

De gemeente ziet dat als niet relevant voor deze gemeente door de 
diepe ligging.  

Gemeente 
Leiderdorp 

Vanuit de klimaatstresstest heeft de gemeente de ambitie om water 
langer vast te houden in de polders, eventueel met een flexibel peil, 
mits de functie dat toelaat. Wellicht dat dit met elkaar te combineren 
is? 

 
Maatregel 9 Drijvende bakken met oevervegetatie voor verbetering habitat 

(controleren hoe te onderhouden en hoe duurzaam in stand te 

houden). 

Interne sessie Knelpunt: Veel recreatievaart, dus snel stuk?  
Hengelaars-
bond voor 
Leiden en 
Omstreken 
(HvLeO) 

Kansrijke locatie in het zuidwesten (zie kaart). 

Hengelaars-
bond voor 
Leiden en 
Omstreken 
(HvLeO) 

Ook meer handhaving door de provincie nodig  

HLT-gemeen-
ten 

Kansrijk, wel duidelijk communiceren en bij locatiekeuze rekening 
houden met andere belangen. 

Gemeente 
Kaag en 
Braassem 

Op zich een interessante optie als je hier naar gaat kijken voor het 
watergangetje bij Hoogmade (zie kaart). Dit is een watergang onge-
veer vanaf ‘camping Freek’ totdat het doodloopt tot aan de A4. Wel-
licht biedt dit stukje dus mogelijkheden.  

Gemeente 
Leiderdorp 

Wellicht is er een mogelijkheid in de Hofvijver, in het stedelijk gebied  
van Leiderdorp. Die zit wel in een aangrenzende polder (Munnikken-, 
Zijllaan- en Meijepolder)  en dus niet in het boezemsysteem. 

 
Maatregel 

10 

Extreme variant: in een van de aangrenzende polders het wa-

terpeil op boezem niveau zetten om meer vegetatie te creëren. 

Interne sessie Lijkt op kansen polder (Vierambacht, Nieuwkoop, Wassenaarse polder) 
– bv bij vrijwillig stoppende boeren 

Hengelaars-
bond voor 
Leiden en 
Omstreken 
(HvLeO) 

Er is al vernatting, dus dit is niet nodig.  

HLT-gemeen-
ten 

Kansrijk daar waar derden mee werken. Wel het onderzoeken waard! 

Gemeente 
Kaag en 
Braassem 

Bij gemeente niet bekend of hier gegadigde agrariërs voor zijn. Zal de 
LTO moeten weten.  

Gemeente 
Leiderdorp 

Gezien het huidige gebruik van de polders lijkt dit een stap te ver.  
De noordzijde van de Polder Achthoven is wel erg nat en voor de agra-
rische functie nauwelijks bruikbaar. Wellicht dat hier in de verre toe-
komst iets te realiseren is? Een groot deel van de Doeshofpolder is in 
eigendom van Staatsbosbeheer. Wellicht is het nuttig om met hen in 
gesprek te gaan? 
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Maatregel 

11 

Uitrasteren vee en drinkbakken plaatsen 

Interne sessie Kansrijke locatie: zie kaart 
Hengelaars-
bond voor 
Leiden en 
Omstreken 
(HvLeO) 

Het uitrasteren van oevers is ook een goed idee in verband met rivier-
kreeften. Zij hollen de oever uit, als er dan vee oploopt, stort de oever 
gelijk in.   

HLT-gemeen-
ten 

Is er wel vee aanwezig?  

Gemeente 
Kaag en 
Braassem 

Vee aanwezig?  de trend is dat ook hier steeds minder vee op het 
land is. Dus het is er nog wel maar beperkt.  

Gemeente 
Leiderdorp 

Dit is in deze omgeving geen issue, omdat de boezemwateren groten-
deels beschoeid zijn. 

 

Maatregel 

12 

Verbreden watergang/-systeem: aansluiten wetland 

Interne sessie Hoofdwatergangen lastig, want veel keringen en beschoeiingen. Kun je 
in natte profiel wat doen? 

Hengelaars-
bond voor 
Leiden en 
Omstreken 
(HvLeO) 

Dit lijkt niet haalbaar. Ook is het niet nodig, omdat er al veel begroei-
ing is.  

HLT-gemeen-
ten 

Goede maatregel, gemeente volgend. 

Gemeente 
Kaag en 
Braassem 

Wordt even niet gezien over welk wetland het hier dan gaat.  
 

Gemeente 
Leiderdorp 

Dit is niet realistisch omdat dan ook de waterkering verschoven moet 
worden. 
 

 
Maatregel 

13 

Verwijderen vervuilde bagger (muv eutrofe bagger) overig wa-

ter 

Landbouw-
team 

Eens met dat er in sommige sloten gebaggerd moet worden. Hiervoor 
kan een diepteschouw helpen. Het is echter lastig om administratief te 
voldoen aan de voorwaarden. Verder staat het toch al in de legger dat 
deze op diepte moet zijn? Bij het invoeren van diepte schouw: com-
municeer dit goed en vaak, kom met goede voorbeelden en geeft de 
agrariërs een paar jaar de tijd. Zo is de ervaring dat met de bagger-
spuit je een aantal jaren nodig hebt om de sloten op de gewenste 
diepte te krijgen (2-3 jr). Communicatie is hier key!! Ga ook polderge-
richt te werk.  

Sportvisserij 
Zuidwest Ne-
derland 

Niet tegen baggeren, zolang 1) niet naar elkaar toe wordt gebaggerd, 
en 2) er niet wordt afgestort op de kans en dat blijft liggen. 

HLT-gemeen-
ten 

Goede maatregel. Baggerprogramma gemeente start in 2022. Rijnland 
onderzoekt ook aanpak om overige watergangen gebaggerd te krijgen 
(pilot).  

Gemeente 
Kaag en 
Braassem 

De gemeente maakt geen onderscheid tussen eutroof en niet eutroof 
en is dit ook niet van plan om te gaan doen. Zij kijken alleen naar ver-
spreidbaar en niet verspreidbaar.   
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Maatregel 

14 

Veranderen waterlichaamtype van M6a naar M6b 

Gemeente 
Kaag en 
Braassem 

Dit is een beetje gek. Er staat nu dus dat je van geen vaarweg naar 
wel vaarweg wil? Lijkt dat het andersom geformuleerd had moeten 
worden. In ieder geval is dit een moeilijk bespreekpunt. K&B wil juist 
bekend staan om hun vaarroutes. Komt verder ook nog info over op 
vel van VLP-BdB.  

Gemeente 
Leiderdorp 

Er is een aanzienlijke hoeveelheid recreatieve scheepvaart. De wens 
vanuit de gemeenten in de omgeving is ook dat dit nog meer wordt, 
gekoppeld aan het ‘Hollandse Plassengebied’. Het ligt dus inderdaad 
voor de hand om deze wijziging door te voeren. 

2. Aanvullende maatregelen 

Er zijn ook een aantal aanvullende maatregelen voorgesteld, te weten; 
Sta-

kehol-

der 

Maatregel Advies 

Interne 
sessie 

Locatie ‘A’: aanwijzen als zwemwaterlocatie? 
= gemeente Leiderdorp – check Marco Vaar-
tjes?  
Dan zou je ook kunnen combineren met 
dood hout inrichten + NVO? 

 Niet opnemen, want heeft 
geen positief KRW effect 
maatlat en is niet relevant 
voor de KRW. 

Interne 
sessie 

Kans: Flexibel peil instellen bij alle waterli-
chamen waar bijstaat ‘aangrenzende polders 
minder doorspoelen’ (+/- 10 cm?). Hier be-
spreken met gemeente Leiderdorp.  

 Niet openemen, want de 
Does is boezemwater en 
dit heeft vast peil. 

HLT-ge-
meenten 

Gemeente maakt opmerking om vissen met lood 
te verbieden. Er wordt veel gevist in HLT, alle 
kleine beetjes helpen. 

 Niet opnemen, want dit is 
geen knelpunt in dit waterli-
chaam. 
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Bijlage 4 – Technische doelaanpassing 

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 Fosfor 0,15 0,17 Matig 0,15 Goed 

 
10% reductie van fosfor in de boezem kan een verwachte toetswaarde van 0,15mgP/l 
teweeg brengen. Doel wordt niet aangepast. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterplan-
ten 

0,55 0,5 Matig 0,55 Goed 

 
In het verleden is een score van 0,55 mogelijk geweest op de maatlat 0,55 zou met de 
voorgestelde maatregelen weer mogelijk moeten zijn. Doel wordt niet aangepast. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macro-
fauna 

0,6 0,4 Matig 0,4 Matig 

 
Er zijn niet veel kansen aanwezig in het waterlichaam om het habitat voor macrofauna te 
verbeteren. Ondanks dat de planten toe kunnen nemen neemt de macrofauna score niet 
veel toe. Huidige situatie wordt doel, doel wordt 0,4 EKR. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie vissen 0,6 0,56 Matig 0,6 Goed 

 
In het verleden is een score van 0,6 mogelijk geweest op de maatlat, 0,6 zou weer mogelijk 
moeten zijn met de voorgestelde maatregelen. Doel wordt niet aangepast. 
 
Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-Verken-

ner. 

 
Na indiening van de aangepaste-lijst naar aanleiding van het technisch document voor De 
Does en omliggende kanalen 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 Does en omliggende kanalen heeft in de KRW-verkenner de volgende eigenschappen 
mee gekregen vanuit de gebruikte shapefile van het waterlichaam. 
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ID Name WFD
TYPE 

WATERBODID MO-
DEL-
TYPE 

WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 

2
6 

Does en omlig-
gende kanalen 

M6a NL13_44 other Vol 506352 The_geom 

 
De Does en omliggende kanalen, NL13_44 is een M6A. In de volgende tabel zijn de gekozen 
parameters weergegeven die relevant zijn voor M6A. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

Maintenance Onderhoud (2 klassen) 1,75 Geen onderhoud verandering 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

2,8 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,15 Zie EJ 

Shipping Scheepvaart activiteit (2 
klassen) 

1 Scheepvaart aanwezig 

Shore Oeverinrichting (3 klas-
sen) 

1 Volledig beschoeid 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klassen) 2 Vast peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor De Does en omliggende kanalen de vol-
gende GEP waarden volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen 
per KRW-maatlat die geldt voor M6A. 
 
Vis (GEP: 0,45) 
Alg (GEP: 0,37) 
Macrofyten (GEP: 0,37) 
Macrofauna (GEP: 0,43) 
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