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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

KRW toetsing 

 
 
De huidige toestand is onvoldoende, waterplanten en algen scoren ontoereikend. Vissen 
en macrofauna scoren matig. Het BOS voldoet. Overige stoffen, prioritaire stoffen 
ubiqitair, prioritaire stoffen niet ubiqutair en nieuwe priritaire stoffen voldoen niet. De 
chemie voldoet niet. 
 
ESF analyse 

 
Sleutelfactor Beoordeling 

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

ESF 6 Verwijdering  
ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  

 
In de Gouwepolder voldoen alleen de sleutelfactoren ESF2 en ESF6. De productiviteit van 
het water en de bodem is te hoog. De habitat is onvoldoende ontwikkeld voor vegetatie 
en er vindt teveel verwijdering plaats. Ook de organische belasting en toxiciteit voldoen 
niet. Er is sprake van een zuurstofarm milieu door uit- en afspoeling en door overstorten 
en ongerioleerde lozingen. De chemie voldoet op een aantal punten niet. Voor deze as-
pecten zijn maatregelen geformuleerd. 
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Maatregelen 

 

 

Naam (KRW portaal) ESF  LokaalID 

Aanpak chemische stofgroep norm-
overschrijdingen (svs, n-u, u) 

8 NL13_48-030 

Programma verwijderen vervuilde 
bagger 

8 NL13_48-015 

Brongericht nutriënten - landelijk 
beleid 

1, 2 BM/GB 

KRW-voorlichtingsprogramma 6 NL13_48-027 

Aanvullend onderzoeksprogramma 3 NL13_48-026 

Stimuleren verwijderen bagger in 
overig water 

4, 7 NL13_48-031 

Verbreding watergangen t.b.v. eco-
logie 

6 NL13_48-022 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 4, 6 NL13_48-021 

  

 

 

Technische doelaanpassing 

 

 
Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,5 0,5 0,59 Goed 

biologie Waterplanten 0,3 0,17 0,17 Goed 

Biologie  Macrofauna 0,5 0,48 0,48 Goed 

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

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,3 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,77 0,85 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 62 Goed 

BOS pH 5,5-8,0 5,5-8,0 7,7 Goed 

BOS Chloride 300 300 93 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 21,8 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 1,27 Goed 

 

Uit de technische doelaanpassing voor KRW3 – waarbij inrichtingsmaatregelen om meer 
habitat te creëren niet zijn meegenomen in de berekeningen - volgt een wijziging voor de 
doelen van de ecologische maatlatten Waterplanten, Macrofauna en Fosfor. 
 
Vanwege het weinige oppervlakte begroeibaar areaal in de polder is er niet veel habitat 
voor waterplanten in de Gouwepolder. Er is geen tot nauwelijks mogelijkheid om NVO’s 
aan te brengen zonder functieveranderend op te treden. Huidige situatie wordt doel. Er is 
hierdoor ook geen mogelijkheid om habitat of leefomgeving voor macrofauna te verbete-
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ren. Huidige situatie wordt doel. Generieke emissie maatregelen kunnen een reductie van 
10% teweeg brengen tov de huidige situatie. De verwachte toetswaarde is 0,77, doel 
wordt 0,77 mgP/l. 
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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 Ligging 

KRW code NL13_21 Figuur 1 

 

KRW meetpunt ROP040A04 
Watertype M10 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Polder 
N2000-gebied Nee 
Zwemwaterlocatie Nee 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam ligt in het zuidoosten van Rijnland, zie hierboven. 
 
Alle watergangen zijn als waterlichaam begrenst. Het peilgebied waar het waterlichaam 
in is gelegen is als zoekgebied aangewezen. 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 hoofdwatergan-
gen). Bovendien is het vanuit de afvoer- en scheepvaartfunctie vaak ongewenst om in 
de primaire wateren inrichtingsmaatregelen 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 waterlichaam 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 waterlichamen. Hierdoor tellen maatregelen in zoekgebieden mee voor het betreffen-
de waterlichaam en worden de doelen van het waterlichaam afgestemd op de mogelijk-
heden in het zoekgebied. 
 

 

Het waterlichaam en het zoekgebied zijn weergegeven in figuur 1 en 2.  
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Figuur 2 waterlichaam Gouwepolder 
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2.3 Functies, landgebruik 

Het landgebruik in de Gouwepolder is voornamelijk agrarisch en betreft hoogwaardige 
teelten (44%). In het zuiden van de polder ligt een graslandgebied. Bebouwing en water 
is verder de belangrijkste landgebruik in het gebied. Natuur is er nauwelijks. Er is geen 
akkerbouw. 
 

Landgebruik % 

agrarisch gras 14 

akkerbouw 0 

hoogwaardige teelten 44 

bebouwd  21 

natuur 5 

water 16 

 
Het landgebruik van de Gouwepolder is weergegeven in figuur 3. In het zuidenoosten is 
sprake van natuurontwikkeling. Het nog bestaande agrarisch gras gebied wordt binnen-
kort ingericht voor boomteelt (herinrichting Boskoop). 
 

 
Figuur 3. Landgebruik Gouwepolder (LGN7) 
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2.4 Hydrologie en morfologie 

De Gouwepolder is een waterrijkgebied. Het percentage oppervlakte water is groot 
(14%), het watersysteem kent veel harde beschoeiing en een aanzienlijke slibopbouw. 
Er wordt een vast peil van -2,25 m NAP gehanteerd, de drooglegging is 35 cm. Er is 
sprake van wegzijging. Tijdens droogte wordt de inlaat naar de polder van de Gouwe 
verplaatst naar de Oude Rijn. Hiermee wordt zoeter water aangevoerd. Hiermee is de 
boomteelt verzekerd van de gewenste (lage) chloride concentraties.  
 
De bodem van de Gouwepolder bestaat voornamelijk uit eutrofe veengrond (koopveen). 
De laagste grondwaterstanden liggen ca 50-80 cm onder maaiveld en worden in de 
boomteeltpercelen middels bemalen drainage op ca 70 cm onder maaiveld gehandhaafd. 
De bovenste bodemlaag van de boomteelt percelen is niet natuurlijk. De planten worden 
met de kluit afgevoerd en de grond wordt aangevuld met grond van buiten het gebied. 
Slib uit de sloten wordt niet meer gebruikt voor bemesting en/of ophoging.  
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

. Defaultnorm M10 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen 
 

 

Algen 0,6 0,5 

Waterplanten 0,6 0,3 

Macrofauna 0,6 0,5 

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 5,5-8,0 5,5-8,0 

Chloride (mg/l) ≤ 300 ≤ 300 

Temperatuur (graden Celsius) ≤ 25 ≤ 25 

Doorzicht (m) ≥ 0,65 ≥ 0,65 

 
De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS) hebben 
per watertype een defaultnorm (Stowa rapporten 2012-31 en 2012-34). Deze doelen 
kunnen worden aangepast door de waterbeheerder. De aanpassingen moeten wel onder-
bouwd worden met argumenten. 
 
Voor de Gouwepolder zijn de doelen voor waterplanten en macrofauna zijn hierop aange-
past. 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 

Onderstaande maatregelen zijn in het KRW1 en KRW2 traject getroffen op basis van ana-
lyse. 
 
Maatregel Bron Status 
Baggerprogramma 2007-2020* WKP (KRW1) Uitgevoerd 
Onderzoeksmaatregel landbouwemissies 
boomteeltgebied* 

WKP (KRW1) Gereed eind feb. 2015 

Onderzoeksmaatregel landbouwemissies 
veenweidegebied* 

WKP (KRW1) Gereed eind feb. 2014 

Onderzoeksprogramma AWZI* WKP (KRW1) Gereed eind feb 2013 

Behoud en beheer oeverbegroeiing* WKP (KRW2) In voorbereiding feb 2017 
Emissie boomkwekerij. Resultaten 
proefproject inzetten* 

WKP (KRW2) Deels in uitvoering, feb 2018.  

Baggerprogramma Rijnland 2007-2020 
deel 2 (boezem) * 

WKP (KRW2) In uitvoering 

Maatregelen tbv landbouwemissies 
boomteeltgebieden* 

WKP (KRW2) Maatregel wacht op subsidie 
(feb 2018) 

Verminderen emissie nutriënten land-
bouw* 

WKP (KRW2) Maatregel wacht op subsidie 
(feb 2018) 

*=generiek 
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3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 Het doorzicht lijkt te verbeteren. De trend in fosfor lijkt zeer licht te dalen. Voor de bio-
logische maatlatten, stikstof en chloride is geen trend waarneembaar 

3.4 Toestand 2018 

De toestand van het waterlichaam wordt jaarlijks getoetst en gerapporteerd. De toestand 
in 2018 van de ecologische doelen in onderstaande figuur weergegeven.  
 

 
 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_21 
 
 
 
Waterplanten  
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Op de meeste locaties zijn er voldoende ondergedoken waterplanten aanwezig..De hoe-
veelheid emerse en drijvende planten is op alle krw meetpunten te laag.  
Het aantal soorten oever- en waterplanten voldoet op alle locaties niet.  
 
Macrofauna 
De macrofauna van de Gouwepolder is matig. 
 
Visstand 
De maatlat voor vis is opgebouwd uit meerdere deelmaatlatten. Deze zijn allen als goed 
beoordeeld. 
 
De BOS voldoet, door te hoge fosforconcentraties. 
 
Overige stoffen voldoet niet, vanwege overschrijding van ammonium en enkele gewasbe-
schermingsmiddelen. 
 
Chemie 
De chemie voldoet niet, gevolg van normverschrijdingen voor enkele PAK’s en PFOS. 
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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 fos-
for raakt dan uitgeput in het groeiseizoen in combinatie met lage algenbiomassa. Troe-
belheid door algen treedt in dat geval niet of nauwelijks op. Er kan een soortenrijke on-
derwatervegetatie ontstaan met langzaam groeiende onderwaterplanten die het water 
helder houden. Dominantie van voedsel minnende onderwaterplanten zoals gedoornd 
hoornblad treedt niet op. 
 
ESF1 voldoet als de externe belasting lager is dan de kritische belasting van het water-
systeem. 
 
In de Gouwepolder is fosfor in grote overmaat aanwezig. De nutriëntbelasting bestaat 
voornamelijk uit af- en uitspoeling van de percelen (bemesting en geogeen) en bemes-
ting. Door de doorspoeling van de polder is het aandeel inlaat weliswaar groot, maar per 
eenheid geen significante bron. De verdeling van de bronnen is nog te grof geschat om 
hier harde conclusies over te trekken.  
 

 
 
De geschatte externe belasting is 10 mg P/m2/dag. De belasting van het waterlichaam is 
met het metamodel van PCDitch getoetst. De kritische belasting van de Gouwepolder ligt 
rond 1,7-2  mg P/m2/dag. De externe belasting van dit waterlichaam is daarmee 4-5 
keer te hoog.  

 
In de Gouwepolder treedt kroosgroei met regelmaat op. Op basis van de belasting, de 
hoge nutriëntbeschikbaarheid en ook het optreden van kroosdekken staat ESF1 op rood.  
 
Knelpunt 

De externe belasting is 4 a 5 keer te hoog. 
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ESF1 = rood 
 
 
 

Maatregelen 

- Generieke landbouwbeleid 
- Generiek emissiebeleid 

4.2 ESF2 licht 

De ecologische sleutelfactor licht voldoet als er voldoende licht op de bodem van het wa-
ter komt zodat ondergedoken waterplanten kunnen groeien. 
 
Bij een verhouding tussen doorzicht en diepte die groter is dan 0,6 bereikt voldoende 
licht de waterbodem om de groei van onderwaterplanten mogelijk te maken. 
 
Volgens KRW richtlijn moet onderwaterbegroeiing mogelijk zijn. De diepte is in de Gou-
wepolder rond 1 meter. Het vereiste doorzicht is dus van 0,6 m. In de Gouwepolder 
wordt een doorzicht van 0,65 m soms gehaald. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat 
kroos bij het meten wordt genegeerd (dit wordt opzij geslagen). Aangezien kroosgroei 
met regelmaat optreedt, wordt het lichtklimaat in de Gouwepolder hierdoor mogelijk 
zwaar wordt overschat. 
 
Knelpunt 

Voldoende licht bereikt de bodem om onderwaterplanten te kunnen laten groeien. Aan 
het einde van het seizoen bestaat het risico dat een dik kroosdek ontstaat. 
 

 
 
ESF 2= groen  
 

 

Maatregelen 

- Niet van toepassing 
 

Eventueel 

- Verwijderen kroos bij stank/vissterfte (eigenaar) 

4.3 ESF 3 productiviteit bodem 

De productiviteit van de bodem voldoet als deze geen beperking is voor het ontstaan van 
een diverse plantengroei en algenbloei niet optreedt. 
 
Deze stuurfactor voldoet als er geen nalevering van fosfor uit de waterbodem plaats-
vindt, de bodem niet te veel fosfor bevat en er geen woekering van bepaalde soorten 
ondergedoken waterplanten optreedt. 
 
De opgeloste P-concentratie in het water varieert van 0,2 tot 1,5 mgP/l gedurende het 
jaar. Het seizoensverloop van OPO4 (hoog rond aug-sept) en zuurstof (laag rond aug-
sept) wijst op P flux/nalevering uit de bodem. Maatregelen zijn pas zinvol als de externe 
belasting voldoet.  
 
Er zijn geen metingen van TOTP in de bodem voorhanden. Uitspraken over de geschikt-
heid voor gevarieerde vegetatie zijn niet goed mogelijk. 
 

Knelpunt 
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Er is sprake van meetbare nalevering vanuit de bodem. Het is niet bekend is of de pro-
ductiviteit van de waterbodem beperkend is voor de ontwikkeling van een gevarieerde 
begroeiing met ondergedoken waterplanten.  
 

 

 
ESF3 = rood 

 
Maatregelen: 

- Op diepte houden overige watergangen 
- Als ESF1 goed is, onderzoek of de productiviteit van de waterbodem een knelpunt 

is voor de waterkwaliteit en mogelijk voor de vestiging van diverse vegetatie. Als 
dit uit onderzoek wordt bevestigd volgen de volgende maatregelen:  

o Baggeren en onderhoud.  
o Beijzeren 
o Bezanden 

4.4 ESF4 habitatgeschiktheid 

Deze sleutelfactor voldoet als er voldoende geschikt habitat aanwezig is en negatieve 
factoren die het habitat beïnvloeden voor alle biologische groepen afwezig zijn. 
 
Habitat vegetatie 
De habitat is ongeschikt voor oeverbegroeiing door de hoeveelheid beschoeide oever, 
diepe oevers, intensief gebruik van de oeverzone.  
 
De waterdiepte varieert van circa 1 meter in de hoofdwatergangen tot 0,5 meter in de 
overige watergangen volgens de legger. Uit de visbemonstering blijkt er variatie in diepte 
aanwezig is, wat goed is voor de ecologie. De meeste (bijna alle) hoofdwatergangen zijn 
gebaggerd tussen 2010 en 2017. Tijdens de KRW visbemonstering van 2011 bleek er wel 
een dikke baggerlaag aanwezig te zijn, maar we gaan ervan uit dat deze is verwijderd. 
De overige watergangen worden door de eigenaren onderhouden. We weten niet of deze 
recent gebaggerd zijn. We verwachten dat op dit moment alleen de hoofdwatergangen 
op diepte te zijn.  
Er zijn natuurvriendelijke oevers in de Gouwepolder aangelegd, maar nog onvoldoende in 
de hoofdwatergangen. In overig water is de aanleg niet nodig vanwege het ondiepe wa-
ter. Er zijn veel beschoeiingen in het gebied aanwezig en de oevers zijn vaak diep aan de 
oever. Dit is beperkend voor emerse vegetatie. De oeverzone wordt vaak intensief ge-
bruikt door de boomteelt. Hierdoor is er geen of beperkte ruimte voor oevervegetatie.  
Bomen zijn aanwezig, echter niet in dusdanige hoeveelheden dat beschaduwing een 
knelpunt is. Er is weinig stroming in deze polder. De gecreëerde stroming door gemalen 
zal niet beperkend zijn voor begroeiing. Er is geen beroepsvaart- recreatievaart op de 
vaarten van de Gouwepolder. We verwachten dat golfslag door wind beperkt is en dat 
niet beperkend is voor oevervegetatie. 
 
Habitat vissen  
Het waterlichaam is onvoldoende geschikt habitat voor plantenminnende vis door het 
ontbreken van structuur in de vorm van een diverse vegetatie. Het ontbreekt in de Gou-
wepolder nog met name aan emerse vegetatie in de watergangen.  
 
De hoeveelheid oppervlaktewater in het hoofdvak van de Gouwepolder is voldoende (gro-
ter dan 5 ha) om een gezonde visstand te kunnen herbergen. Het waterlichaam heeft in 
principe voldoende ondiep en diep water (als er tot de legger gebaggerd is).  
 
Habitat macrofauna 
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In het waterlichaam is onvoldoende geschikt habitat voor macrofauna door het ontbreken 
van structuur in de vorm van een diverse vegetatie.  
 
 

Knelpunten 

 Beschoeiingen en diep water aan de oever; 
 Intensief gebruik van oeverzone; 

 

 
 
ESF4 = rood 

Maatregelen 

 Verflauwen oevers in hoofdwatergangen/natuurvriendelijke oevers aanleggen. 
Ondiepe zones/ moeras aanleggen voor veel oevervegetatie. 

 Meer ruimte geven aan oevervegetatie. Eventueel met groen/blauwe diensten of 
verbreden van watergangen (bufferstroken, spuitvrije zones enz.). 

 Regelmatig baggeren overige watergangen. 
 
Afgevallen vanwege significante schade 

 Natuurlijker waterpeil instellen 

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 

Verspreiding van vegetatie is geen knelpunt. Er zijn verschillende soorten waterplanten 
aanwezig in de omgeving van het waterlichaam. De verspreiding van planten is daarmee 
geen beperkende factor voor de samenstelling van de vegetatie in de polder. 

 
Verspreiding van macrofauna 

Verspreiding van macrofauna is geen knelpunt. In het waterlichaam zien we geen barriè-
res voor macrofauna tussen het waterlichaam en de boezem. Door de uitwisseling van 
water via uitmalen- en inlaten is de verwachting dat er geen grote knelpunten zijn voor 
macrofauna. 
 
Verspreiding van vissen 
De gewenste vissoorten zijn in het waterlichaam aanwezig. Verspreiding is niet bepalend 
voor samenstelling van de visstand. 
 
Knelpunt 

Er is geen knelpunt. 

 

 
 
ESF5 = groen 
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Maatregelen 

- Nvt 

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 de Gouwepolder zijn er beperkte mogelijkheden om vegetatie in de hoofdwatergangen 
te laten staan zonder watergangen te verbreden. 
 

 

 

De overige watergangen worden onderhouden door onderhoudsplichtigen. Doorgaans 
gebeurt dit eens per jaar in het najaar. Het is niet bekend of hierbij de vegetatie wordt 
gespaard. De schouwregels zijn versoepeld ten behoeve van de ecologie. In de onder-
staande tabel zijn de nieuwe schouwregels weergegeven. In de praktijk worden deze nog 
niet toegepast. 
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Tabel 7. Nieuwe schouwregels 

 
Verwijdering van waterplanten door dieren is beperkt.  
- Het aandeel bodemwoelende vis is beperkt en de biomassa vis is laag (totaal 55 

kg/ha). Dit is niet beperkend voor de plantengroei. 
- Er zijn geen waarnemingen van de graskarper. Er zijn dan ook negatieve effecten van 

deze soort op de plantengroei te verwachten. 
- Muskusratten worden bestreden en er is weinig vee. Begrazing door deze dieren heeft 

weinig effect op de begroeiing.  
- In de nationale database flora- en fauna zijn er waarnemingen van rivierkreeften in 

de omgeving van de Gouwepolder. Waarschijnlijk hebben kreeften hier een beperkte 
invloed op de vegetatie, er groeit voldoende vegetatie. 

- Ganzen worden bestreden door de provincie. Overige vogels zullen vis onttrekken aan 
het watersysteem. Waarschijnlijk heeft dit beperkte invloed op de visstand. 

 
Verwijdering van vissen en andere organismen 
In de KRW visbemonstering is genoemd dat de visstand een evenwichtige lengteopbouw 
heeft. Vogels vormen dus geen knelpunt. Er zijn geen visrechten van beroeps- en sport-
vissers in de polder. 
 
Knelpunten 

- Intensieve schoning omdat er weinig vegetatie kan blijven staan  

 

 
 
ESF6 = rood  

Maatregelen 

- Verbreden watergangen met natuurvriendelijke oevers zodat ook minder intensieve 
geschoond hoeft te worden. 

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. 
 
Huidige situatie voor het waterlichaam 

De grootste bronnen voor de organische belasting van waterlichaam Gouwepolder zijn: 
- Uit- en afspoeling van agrarische percelen (boomteelt) door toepassing mest en of 

inklinking van veen; 
- In de polder bevinden zich zeven overstorten; 
- Op het waterlichaam lozen elf ongerioleerde panden het huishoudelijk afvalwater 

via een IBA-2 op het waterlichaam. 
 
Andere bronnen (bladval, hondenpoep, vogelpoep e.d.) dragen naar verwachting relatief 
weinig bij aan de totale belasting met organisch materiaal.  
 
De zomergemiddelde zuurstofverzadiging op de meetlocatie ROP040A04 schommelt in de 
periode 2009-2018 rond de 70% en voldoet daarmee aan de KRW-norm. Gedurende het 
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zomerhalfjaar loopt de verzadiging terug tot ruim onder de 40%. Dit is een aanwijzing 
dat de zuurstofhuishouding is verstoord.  
 
Naast bronnen van organische belasting beïnvloedt ook de diepgang van de watergangen 
de zuurstofhuishouding; Te weinig diepgang in de watergangen zorgt ervoor dat het wa-
tersysteem in de zomer snel opwarmt. En warm water kan minder zuurstof bevatten. 
Daar bovenop wordt het systeem ook gevoeliger voor de effecten van organische belas-
ting vanwege het kleinere watervolume. In het waterlichaam hebben de meeste water-
gangen een Leggerdiepte van 0,5 meter of meer.  
In dit KRW-waterlichaam liggen geen zwemwaterlocaties en er zijn ook geen zwemwater-
locaties die onder invloed staan van het water uit Gouwepolder.  
 
Knelpunt 

Organische belasting door uit- en afspoeling, overstorten en ongerioleerde panden 
De zuurstofhuishouding in dit KRW-waterlichaam is hierdoor onvoldoende.  
 

 
 
 ESF7 = rood 
 
 

 

Maatregelen  
Als maatregel voor veengebieden wordt aanbevolen: 

- Diepteschouw. Ook de aanvoerende (overige) watergangen - in de verschillende 
peilvakken in de polder – moeten op orde zijn, zodat het aangevoerde water niet 
al zuurstofarm is; 

- Stimuleren van verduurzaming van de agrarische activiteiten (inclusief waterbe-
heer) om de veenafbraak in de polder en af- en uitspoeling te minimaliseren. Te 
denken valt aan veenpercelen beperkt bemesten en niet overmatig doorspoelen 
(alleen water inlaten ten behoeve van peilbeheer). 

 
Afgevallen vanwege significante schade 

- Water op zo hoog mogelijk peil handhaven om verder afbraak van veen tegen te 
gaan. 

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. 
 
Wat is de gewenste situatie voor deze ESF (wanneer “op groen”) 

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: water, waterbodem en organismen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de gif-
tigheid van de bodem voor wortelende waterplanten (veenbodems, sulfide). 
 
Daarnaast mogen de aanwezige stoffen geen belemmering vormen voor het behalen van 
een goede ecologische toestand). Hierbij wordt aangenomen dat een beschermingsni-
veau van minimaal 95% soortsbescherming daarvoor voldoende is. Dit wordt vertaald 
met een jaargemiddelde msPAF1 van 5% (berekend met de chemische toolkit, die speci-
aal voor deze ESF is ontwikkeld). 
 

                                           
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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Voor de toetsing aan de gewenste situatie kijken we naar de beschikbare gegevens over 
de aanwezigheid van de parameters in al de verschillende compartimenten. 
 
Wat gebruiken we hier niet bij (in tegenstelling tot wat STOWA beschrijft): 

- In de methode voor deze ESF wordt onderscheid gemaakt tussen het chemische 
spoor (o.b.v. gemeten concentraties) en de toxicologische spoor (o.b.v. bioas-
says). Dit laatste spoor kan niet worden gevolgd, omdat de betreffende tests niet 
zijn uitgevoerd. 

 

Huidige situatie voor het waterlichaam 

Oppervlaktewater 
Het waterlichaam Gouwepolder voldoet niet (KRW-oordeel 2019) voor de chemische pa-
rameters ammonium, benzo(g,h,i)peryleen (BghiPe), fluorantheen (Flu), esfenvaleraat, 
linuron en PFOS. Eerder voldeden ook benzo(k)fluorantheen en imidacloprid niet. 
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van KRW-meetlocatie ROP040A04 
voor de periode 2009 t/m oktober 2018 doorgerekend. Hierbij worden de gewasbe-
schermingsmiddelen die onder de rapportagegrens liggen niet meegerekend. 
De jaarmaximum msPAF is >5% in de jaren 2015, 2016 en 2017 (resp. 5,3%, 8,7% en 
17,3%) met resp. esfenvaleraat en lambda-cyhalothrin als meest bepalende parameter. 
In deze laatste twee jaren werd daarbij ook de jaargemiddelde msPAF-norm van 0,5% 
overschreden: 0,9% in 2016 en 1,6% in 2017. Voor slechts 10% van de monsters be-
draagt de msPAF 0,0%. Imidacloprid en de ammonium/ammoniak-concentraties zijn het 
vaakst de meest bepalende parameter voor de msPAF-score. 
  
Ammonium is in heel Rijnland een probleemparameter, die vaak wordt versterkt door 
een hoge pH en/of hoge temperatuur. Zo ook in de Gouwepolder. De concentraties van 
deze parameter zorgen niet voor overschrijding van de msPAF; m.a.w. het behalen van 
een goede ecologische toestand wordt hierdoor niet belemmerd. De hoogte van pieken in 
de ammoniumconcentraties lijken de laatste 10 jaar minder te worden. Met name in de 
wintermaanden piekt deze nog tot boven de 0,6 mg/l (zie grafiek). 
 

   
 
De belangrijkste bron voor ammonium is de toediening van mest (in de vorm van nitraat) 
op de percelen, welke via uitspoeling van freatisch grondwater (zuurstofloos) in het wa-
tersysteem terecht komt als ammonium. 
 
De normoverschrijding van de PAK fluorantheen betreft regelmatige overschrijdingen, 
door aantreffen boven de rapportagegrens (rode punten in de grafiek). Fluorantheen laat 
een afname zien in zowel de piek- als de jaargemiddelde concentraties. Duidelijk aan-
wijsbare bronnen/oorzaken voor deze PAK zijn niet bekend. Volgens Emissieregistratie 
komt ca. 80% van de PAK door atmosferische depositie in het watersysteem terecht.  
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In de Gouwepolder ligt een groot deel van greenport Boskoop. Boomteelt vormt hier ver-
uit de belangrijkste agrarisch sector (al dan niet in combinatie met glastuinbouw). Het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hoog in dit gebied. 
Esfenvaleraat zit pas sinds 2015 in het operationele monitoringsmeetnet (OM) van KRW-
waterlichaam Gouwepolder. Deze stof wordt incidenteel in het oppervlaktewater aange-
troffen. Maar als deze wordt aangetoond, resulteert dat tot een overschrijding van de 5% 
msPAF-norm (2015 en 2016). Hetzelfde geldt ook voor lambda-cyhalothrin, welke bepa-
lend is voor de maximale msPAF in 2017 (17,3%). 
Linuron blijft onverminderd in hoge piekconcentraties aangetroffen worden. Met name in 
het voorjaar reikt deze tot zeer hoge waarden.  
Imidacloprid neemt de laatste jaren zeer sterk af, waarbij de maximum aangetroffen 
concentratie in 2018 (0,005 µg/l) circa een factor 70 lager is dan in 2013 (0,36 µg/l). 
 

 
 
In de Gouwepolder liggen ook meetlocaties van het Bestrijdingsmiddelenmeetnet. In de 
periode 2015-2017 zijn naast genoemde middelen ook delta-methrin, alpha-
cypermethrin, carbendazim, metazachloor, propoxur en pyriproxyfen in normoverschrij-
dende concentraties aangetroffen. In de Gouwe (ter hoogte van de polderinlaat) is de 
concentratie delta-methrin hoger dan in de polder. De piek in de polder lag echter in ja-
nuari en die in de Gouwe in november (bron: bestrijdingsmiddelenatlas.nl). 
 
PFOS en BghiPe zijn niet op de KRW-meetlocatie ROP040A04 in het KRW-waterlichaam 
zelf aangetroffen maar op de gekoppelde meetlocatie van het Toestand- en Trendmonito-
ring meetnet RO114A (in de Gouwe). In 2019 is in het kader van een Rijnlandbreed on-
derzoek naar PFOS en PFOA meetlocatie ROP040A04 en ROP040A07 in de Gouwepolder 
eenmalig oppervlaktewater, bagger en vaste waterbodem bemonsterd. Beide stoffen 
werden niet in het oppervlaktewater aangetroffen.  
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Er is vooralsnog geen aanleiding om deze stoffen binnen dit KRW-waterlichaam aan te 
pakkenbekend. Aanpak van deze stoffen lift vooral mee met het generiek emissiebeleid. 
 
Waterbodem 
De waterbodemkwaliteit - het onderhoudsbagger uit de watergangen in de Gouwepolder 
– voldoet/voldeed op één traject na aan de Rijnlandse normen. In het betreffende traject 
werd de interventiewaarde voor koper overschreden (2014). Het betreffende traject is 
toen ook op diepte bevonden, en daarom niet gebaggerd. 
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten toxische stoffen in organismen bepaald. 
 
Knelpunt 

De normen voor chemische verontreinigingen in oppervlaktewater, waterbodem en of 
organismen worden overschreden 

 

 
 
ESF8 =rood 

Maatregelen om van huidig naar gewenst te komen 

- Ammonium/ammoniak: Het ecologisch effect van de aangetroffen concentraties 
zijn vermoedelijk niet beperkend voor de ontwikkeling van een gezonde ecolo-
gische toestand (o.b.v. msPAF). Situatie kan verder verbeterd worden met ver-
duurzaming van de boomteelt (generiek emissiebeleid landbouw); 

- PAK: De grootste bron is atmosferische depositie (>80%). Omdat er geen aan-
wijsbare bron bekend is, het ecologisch effect vermoedelijk niet beperkend voor 
de ontwikkeling van een gezonde ecologische toestand (lage msPAF) en afnemen-
de tendens, worden geen maatregelen geformuleerd buiten het generiek emissie-
beleid. 

- Gewasbeschermingsmiddelen: Voor de genoemde middelen is de boomteelt de 
grootste bron. Voor een aantal middelen is een dalende trend zichtbaar. Mogelijk 
dat voor een enkel middel nalevering vanuit de (water)bodem of eventueel het in-
laatwater nog een rol spelen:  

o Voor de emissies uit de boomteelt voert Rijnland al een programma Land-
bouwemissies uit. 

o Voor nalevering vanuit de waterbodem zijn geen aanwijzingen. Met het 
baggerprogramma wordt in de loop der jaren deze verspreidingsroute 
stapsgewijs aangepakt. 

o Voor de aanvoer van middelen met het inlaatwater uit de boezem (Gouwe) 
wordt de polder niet meer overmatig doorgespoeld. Water dient alleen in-
gelaten te worden ten behoeve van het peilbeheer. 

- PFOS: Omdat deze stoffen zijn niet in het waterlichaam zelf aangetroffen en geen 
aanwijsbare bronnen in het waterlichaam bekend en de lage msPAF-score, worden 
hiervoor geen maatregelen geformuleerd buiten het generiek emissiebeleid. 

- Waterbodem: De baggerlaag van traject (12416) uit het baggerprogramma “regu-
lier baggerwerk 2013” alsnog tot op de vaste bodem verwijderen - voor zover dit 
niet tot stabiliteitsproblemen leidt - vanwege het niet voldoen aan Rijnlandse 
doelstellingen (overschrijding van de interventiewaarde voor koper). 
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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  

 
In de Gouwepolder voldoen alleen de sleutelfactoren ESF2 en ESF6. De productiviteit van 
het water en de bodem is te hoog. Er is te weinig ruimte (habitat) voor vegetatie en er 
vindt teveel verwijdering plaats. Ook de organische belasting en toxiciteit voldoen niet. 
Er is sprake van een zuurstofarm milieu door uit- en afspoeling, riooloverstortingen en 
ongerioleerde lozingen. De chemie voldoet op een aantal punten niet. Voor al deze as-
pecten zijn maatregelen geformuleerd. 
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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 

Na het informeren en consulteren van de interne en externe stakeholders is alle opge-
haalde input verwerkt. Op basis van de input is het onderstaande advies opgesteld ten 
aanzien van de maatregelenlijst. In bijlage 2 is een uitgebreid overzicht opgenomen van 
alle opgehaalde input per stakeholder.  
 
 Maatregel Co-

de 

Advies  Aandachtspun-

ten  

1 Generiek landbouwbeleid G01 Kansrijk, want 
geen bezwaar. 

 Coördinatie en 
aanpak door land-
bouwteam van 
Rijnland. 

2 Generiek emissiebeleid G01 Kansrijk, want 
geen bezwaar. 

  

3 Onderzoek of de productiviteit van 
de waterbodem een knelpunt is voor 
de waterkwaliteit en mogelijk voor 
de vestiging van diverse vegetatie. 
Als dit uit onderzoek wordt beves-
tigd volgen de volgende maatrege-
len:  

 Baggeren en onderhoud.  
 Beijzeren (als ESF1 op orde) 
 Bezanden (als ESF1 op orde) 

S01 Kansrijk, want 
geen bezwaar. 

 Baggeren is een 
doorlopende actie.  
 
Bezanden is niet 
efficiënt en effec-
tief. 

4 Verflauwen oevers in hoofdwater-
gangen/natuurvriendelijke oevers 
aanleggen.  

IN07 Alleen kansrijk 
langs onrenda-
bele percelen en 
percelen die die 
niet langer wor-
den gebruikt.  

  

5 Verbreden watergangen met na-
tuurvriendelijke oevers, zodat ook 
minder intensief geschoond hoeft te 
worden 

IN10 
 

Alleen kansrijk 
langs onrenda-
bele percelen en 
percelen die die 
niet langer wor-
den gebruikt. 

 Geen input opge-
haald in ge-
biedsproces.  
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6 Regelmatig baggeren van overige 
watergangen. 

BE04 Eerste advies 
gebiedsproces: 
Deze maatregel 
heeft veel 
draagvlak onder 
telers, maar is 
lastig uitvoer-
baar gezien het 
asbestgehalte in 
de bagger en 
het feit dat de 
bagger niet op 
de kant kan 
worden gelegd. 

 Mogelijke oplos-
sing is het realise-
ren van een bag-
gerdepot.  
 
Eerst het effect 
van baggeren on-
derzoeken, want 
vraagt veel inzet 
van Rijnland en 
omgeving. 
 
Diepteschouw in-
voeren voor hand-
having is een 
voorwaarde voor 
deze maatregel. 
Dit is een bestuur-
lijke beslissing. 

Definitief advies 
na afstemming 
experts: Bagge-
ren is een ver-
plichting, dus 
wel opnemen op 
definitieve 
maatregelen-
lijst. Echter, 
door het ont-
breken van een 
diepteschouw is 
deze maatregel 
niet handhaaf-
baar 

7 De baggerlaag van traject (12416) 
uit het baggerprogramma “regulier 
baggerwerk 2013” alsnog tot op de 
vaste bodem verwijderen - voor 
zover dit niet tot stabiliteitsproble-
men leidt - vanwege het niet vol-
doen aan Rijnlandse doelstellingen 
(overschrijding van de interventie-
waarde voor koper). 

BE05 Alleen daar 
waar het kan, is 
deze maatregel 
kans.  

 Groot risico op 
opbarsting en kwel 

8 Aanvullende maatregel: Informeren 
over ecologisch schonen 

B03     

9 Aanvullende maatregel: Stepping 
stones in brede watergangen  

IN07    

 
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. Tenslotte zijn er enkele maatregelen waarvoor 
vanuit het gebiedsproces geen advies kan worden gegeven, als er bijvoorbeeld nader 
onderzoek of een bestuurlijk besluit nodig is.  
 
De Gouwepolder is een productiepolder en daarom zijn de mogelijkheden voor het treffen 
van maatregelen beperkt. Kansen hebben vooral betrekking op de telers, zoals de maat-
regel om telers hun eigen zoetwatervoorziening te laten treffen en door regels aan te 
scherpen over afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in het water. 
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5.3 Samenwerkingsmogelijkheden  

Er zijn een aantal stakeholders die in het gebiedsproces hebben aangegeven te willen 
samenwerken in de uitvoering van (aanvullende) maatregelen (of genoemd zijn door 
andere stakeholders als potentiele samenwerkingspartner), te weten; 
 
Maatregel Baggeren overig water 
Stakeholder Telers 
Motivatie/reden - 
Contactgegevens Via landbouwteam 

5.4 Aandachtspunten voor planuitwerking en uitvoering 

Provincie Zuid-
Holland 

Wens om vismigratie mogelijk te maken, er wordt glasaal uitge-
zet. 

5.5 Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd geen maatregelen af te laten vallen. Alle 
voorgestelde maatregelen kunnen op de definitieve maatregelenlijst, waarbij voor het 
baggeren van overig water een bestuurlijke beslissing nodig is. Er worden twee aanvul-
lende maatregelen (informeren over ecologisch schonen, aanleggen stepping stones) 
toegevoegd. 
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6. Synthese Zuid-Kennemerland voor de derde tranche KRW (2022-2027) 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRWportaal 

 

Maatregel ESF  

KRW 

maat-

regel. 

Code 

Naam (KRW portaal) LokaalID 

Aanpak chemische normoverschrij-
dingen (svs, n-u, u) 8 S06 

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

NL13_48-030 

De baggerlaag van traject (12416) 
uit het baggerprogramma “regulier 
baggerwerk 2013” alsnog tot op de 
vaste bodem verwijderen - voor zo-
ver dit niet tot stabiliteitsproblemen 
leidt - vanwege het niet voldoen aan 
Rijnlandse doelstellingen (overschrij-
ding van de interventiewaarde voor 
koper). 

8 BE05 
Programma verwijderen ver-
vuilde bagger 

NL13_48-015 

generieke maatregelen. 
1, 2 G01 

Brongericht nutriënten - lan-
delijk beleid 

BM/GB 

Informeren over ecologisch schonen,  
6 S02 

KRW-
voorlichtingsprogramma 

NL13_48-027 

Stepping stones in brede watergan-
gen. 4 IN07 Aanleg NVO’s 

NL13_48-
021 

Onderzoek of de productiviteit van 
de waterbodem een knelpunt is voor 
de waterkwaliteit en mogelijk voor 
de vestiging van diverse vegetatie. 
Als dit uit onderzoek wordt bevestigd 
volgen de volgende maatregelen: (1) 
Baggeren en onderhoud, (2) Beijze-
ren (als ESF1 op orde) en (3) Bezan-
den (als ESF1 op orde). 

3 S01 
Aanvullend onderzoekspro-
gramma 

NL13_48-026 

regelmatig baggeren van overige 
watergangen. 4, 7 S06 

Stimuleren verwijderen bag-
ger in overig water 

NL13_48-031 

Verbreden watergangen met NVO's 
zodat ook minder intensief ge-
schoond hoeft te worden 

6 IN10 
Verbreding watergangen 
t.b.v. ecologie 

NL13_48-022 

Verflauwen oevers in hoofdwater-
gangen/natuurvriendelijke oevers 
aanleggen. 

4, 6 IN07 
Aanleg natuurvriendelijke 
oevers 

NL13_48-021 
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Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,5 0,5 0,59 Goed 

biologie Waterplanten 0,3 0,17 0,17 Goed 

Biologie  Macrofauna 0,5 0,48 0,48 Goed 

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

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,27 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,77 0,85 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 62 Goed 

BOS pH 5,5-8,0 5,5-8,0 7,7 Goed 

BOS Chloride 300 300 93 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 21,8 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 1,27 Goed 

 

Uit de technische doelaanpassing voor KRW3 – waarbij inrichtingsmaatregelen om meer 
habitat te creëren niet zijn meegenomen in de berekeningen - volgt een wijziging voor de 
doelen van de ecologische maatlatten Waterplanten, Macrofauna en Fosfor. 
 
Vanwege het weinige oppervlakte begroeibaar areaal in de polder is er niet veel habitat 
voor waterplanten in de Gouwepolder. Er is geen tot nauwelijks mogelijkheid om NVO’s 
aan te brengen zonder functieveranderend op te treden. Huidige situatie wordt doel. Er is 
hierdoor ook geen mogelijkheid om habitat of leefomgeving voor macrofauna te verbete-
ren. Huidige situatie wordt doel. Generieke emissie maatregelen kunnen een reductie van 
10% teweeg brengen tov de huidige situatie. De verwachte toetswaarde is 0,77, doel 
wordt 0,77 mgP/l. 
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Bijlage 1. Sessies en Stakeholders 

1. Sessies  

 
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 wel-
ke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. De stakeholders 
hebben vervolgens input geleverd vanuit het belang van hun sector. 
 

Interne sessie met relatiemanagers en gebiedscoördinatoren 

Datum: 4 februari 2020 
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 wel-
ke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Daarop is ver-
volgens input geleverd door relatiemanagers en gebiedscoördinatoren. Zij hebben input 
geleverd vanuit een respectievelijk strategische/tactische en omgevings-/operationele 
bril. Ook was een afvaardiging van het landbouwteam aanwezig.  
 
Externe sessie 

Datum: 18 februari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Deze sessie was georganiseerd voor externe 
stakeholders op het gebied van industrie, visserij, watersport en grote gebiedspartijen. 
Ook de provincie Zuid-Holland was vertegenwoordigd. De stakeholders zijn eerst geïn-
formeerd 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 gege-
ven welke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. De sta-
keholders hebben vervolgens input geleverd vanuit het belang van hun sector. 
 
Interne sessie met praktische en technische bril 

Datum: 19 februari 2020 
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 wel-
ke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Er is gesproken 
met een projectleider van diverse KRW2-uitvoeringsprojecten en iemand van het cluster 
realisatie en onderhoud. Zij hebben input geleverd vanuit een praktische en technische 
invalshoek.  
 
 
2. Stakeholders 
 
Interne stakeholders 
Stakeholder Geraadpleegd op  

Naam Functie  

Johan Remijn Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Johan Kolk Relatiebeheerder 4 februari 2020 
Johan Tamerus Gebiedscoördinator 4 februari 2020 
Paul Hollander Projectleider KRW2 19 februari 2020 
Louis van Dam  Kennisleider cultuurtechniek 19 februari 2020 
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Externe stakeholders 
Stakeholder Sector Geraadpleegd op 

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 
Staatsbosbeheer Natuur & Milieu 27 januari 2020 
Provincie Zuid - Holland Overheid  18 februari 2020 
s-Gravenhaagse H.S.V. Sportvisserij 18 februari 2020 
TKBN Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
Toerzeilers Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
Duikteam Haarlemmermeer Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
Sportvisserij MidWest Nederland Sportvisserij 18 februari 2020 
HSV de Brasem Ter Aar Sportvisserij 18 februari 2020 
Onderwatersport Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
ADV Atlantis Alphen aan den Rijn Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
KNWV Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
Staatsbosbeheer Natuur & Milieu 18 februari 2020 
HSV Alphen a/d Rijn Sportvisserij 18 februari 2020 
WSCR - surf Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
St. Weids Bloemendaal Gebiedspartij 18 februari 2020 
Gemeente Alphen aan den Rijn Overheid  25 februari 2020 
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Bijlage 2. Input 

1. Opgehaalde input per maatregel 
 
Generieke maatregelen 
Maatregel 1 Generiek landbouwbeleid 

Interne sessie  Dit is een productiepolder, er wordt geloosd met voedingsstoffen 
en meststoffen. Dat is vergelijkbaar met een fabrieksterrein eco-
logisch inrichten, niet zo logisch. Advies is om hier niet heel veel 
te doen. 

Interne sessie  Het is niet zo heel anders meer dan het kassengebied in het 
Westland. En aan de kassen stellen we strenge eisen. Maar je zou 
dit gelijk kunnen stellen aan glastuinbouw, waardoor er strengere 
regels komen. Vroeger was het vollegrond teelt en nu is het pot-
ten- en containerteelt. Net als glastuinbouw zit er een kans in de 
maatregelen dat zij moeten zorgen voor hun eigen zoete water.  

Interne sessie  Als je een oude vollegrond kwekerij hebt heb je looppaden aan de 
randen van je perceel. Maar bij pot en container cultuur plaatsen 
ze schermen langs de waterrand, waardoor ze dichter bij de rand 
van de sloot mogen spuiten. Maar nu blijkt dat gif stoffen nog 
steeds afdrijven het water in. In een kas moet dit opgevangen 
worden. Maar bij potten/container niet. Dus dat is opmerkelijk. 

Stichting Weids 
Bloemendaal 

Zie voorbeeld Bremmer Boomkwekerij in Polder Bloemendaal (ism 
Rijnland) voor circulariteit + vasthouden water + ecologisch in-
richten van bassins 

Stichting Weids 
Bloemendaal 

Tip voor boomkwekers om hun bomen zonder aarde mee te ver-
kopen 
 

Watersysteembe-
heerder  

Strenge handhaving gebruik meststoffen, gewasbeschermings-
middelen en inrichting boomkwekerijen (van vollegrond naar pot-
containercultuur). 

Landbouwteam  Er komt al veel op kwekers af. Leveranciers stellen hogere eisen 
en ook scherpere regelgeving op GBM. Drift zal altijd spelen in 
het Boskoopse gezien de verkaveling. Middels projecten worden 
er al bovenwettelijke maatregelen genomen door een aantal kwe-
kers. 

 
Maatregel 2 Generiek emissiebeleid 

 Geen input 
 
Specifieke maatregelen 
Maatregel 3 Onderzoek of de productiviteit van de waterbodem een 

knelpunt is voor de waterkwaliteit en mogelijk voor de 

vestiging van diverse vegetatie. Als dit uit onderzoek 

wordt bevestigd volgen de volgende maatregelen:  

o Baggeren en onderhoud.  

o Beijzeren (als ESF1 op orde) 

o Bezanden (als ESF1 op orde) 
Interne sessie (tech-
nisch/praktisch) 

Er is veel aanwas, dus bezanden is in dit soort systemen niet effi-
ciënt/effectief.  
 

Interne sessie (tech-
nisch/praktisch) 

Baggeren is ongoing, moet je blijven doen, één keer in de vijftien 
a twintig jaar.  
 

Landbouwteam  Daar staat de Greenport neutraal in. 
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Gemeente Alphen 
aan den Rijn 

De gemeente stelt vraagtekens bij het onderzoek naar productivi-
teit van de waterbodem als knelpunt voor de waterkwaliteit 
(maatregel 2). Het is duidelijk zichtbaar aan het voorkomen van 
kroospakketten dat er sprake is van nalevering. 

Watersysteembe-
heerder  

Baggeren is cruciaal, samenwerking met sector vinden.  

 
Maatregel 4 Verflauwen oevers in hoofdwatergan-

gen/natuurvriendelijke oevers aanleggen.  

Interne sessie  Er zijn weinig hoofdwatergangen. 
Interne sessie  Knelpunt landbouw in verband met zaden en beestjes (boeren 

vinden dit niet fijn). 
Interne sessie  Watercompensatie project bij onrendabele percelen = meekop-

pelkans NVO mogelijkheden. Gemeente is leidend in uitvoeren 
huisvesting en werkt samen met stichting belangenbehartiging 
Greenport Boskoop.  

Interne sessie  Veel volle grond telers stoppen er mee, één van de oplossingen is 
dat percelen gekoppeld worden. Gemeente probeert het gebied 
op deze manier anders in te richten en percelen rendabel te ma-
ken. 

Interne sessie (tech-
nisch/praktisch) 

Als je planten willen laten ontwikkelen, onderzoeken waar je wel 
ontwikkeling hebt. Kijken of je die situatie elders ook kunt cre-
eren.  

Landbouwteam  Alleen draagvlak langs hoofdwatergangen i.c.m. beheer en on-
derhoud bij Rijnland. De overige watergangen zijn vaak smal en 
belangrijk voor waterafvoer. Er is nauwelijks ruimte voor flauw 
talud. 

Stichting Weids 
Bloemendaal 

Het is ook mogelijk om in bassins NVO’s aan te leggen en stimu-
leren bij weilanden 

Stichting Weids 
Bloemendaal 

Tip om NVO’s in te richten met zachthouten planken (eventueel 
met subsidie via Erik Verlaan) 

Gemeente Alphen 
aan den Rijn 

Er is er een mogelijkheid om smalle kavels te benutten die niet 
langer worden gebruikt. 

 
Maatregel 5 Regelmatig baggeren van overige watergangen. 

Interne sessie  Heel kansrijk, Boskoops telers zouden wel graag willen baggeren, 
maar door alle schermen kunnen ze niet baggeren en kunnen ze 
de bagger ook niet kwijt. Ze weten niet hoe ze het aan moeten 
pakken. Dit signaal krijgt Rijnland heel vaak. Boeren zouden 
graag samen met Rijnland dit willen oppakken.  

Interne sessie  Wel kans op asbest + zware metalen. 
Interne sessie (tech-
nisch/praktisch) 

Beter eerst het effect van baggeren onderzoeken, voor het in het 
hele systeem wordt uitgerold. Vraagt veel inzet van Rijnland en 
omgeving.  
 

Interne sessie (tech-
nisch/praktisch) 

Uit pilot is gebleken dat handhaving en follow up ook een aan-
dachtspunt is. -> Aandachtspunt voor GEP/EKR team 

Landbouwteam  Het gebied geeft al langere tijd aan dat er draagvlak is om samen 
met Rijnland te baggeren. Men weet zelf niet hoe ze het moeten 
coördineren. Risico is wel asbest. 

Stichting Weids 
Bloemendaal 

Tip om te werken met een diepteschouw en gezamenlijk oppak-
ken naar voorbeeld van Polder Bloemendaal. 

Gemeente Alphen 
aan den Rijn 

Er is een probleem met baggeren ter plaatse van de pot en con-
tainer percelen. Daar kan de bagger niet op de kant worden ge-
zet. Eventueel zou een baggerdepot gemaakt kunnen worden en 
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de MT-polder waarbij gebruik gemaakt wordt van innovaties om 
de baggerspecie te verbeteren. 

Gemeente Alphen 
aan den Rijn 

Een probleem met baggeren is nog wel de aanwezigheid van as-
bestbeschoeiingen waardoor ook de waterbodems asbest bevat-
ten. 

 
Maatregel 4 De baggerlaag van traject (12416) uit het baggerpro-

gramma “regulier baggerwerk 2013” alsnog tot op de vas-
te bodem verwijderen - voor zover dit niet tot stabiliteits-

problemen leidt - vanwege het niet voldoen aan Rijnlandse 

doelstellingen (overschrijding van de interventiewaarde 

voor koper). 

Interne sessie  Heel specifiek, aanwezigen weten niet precies waar dit ligt.  
Interne sessie  Blijft risico (opbarsting). 
Interne sessie (tech-
nisch/praktisch) 

Let ook op opdrijven van grond/veen, is ook een risico.  
Is hier wel een vaste bodem?  

 

2. Aanvullende maatregelen 
 
Er zijn ook een aantal aanvullende maatregelen voorgesteld, te weten; 
Stakeholder  Maatregel Advies  

Stichting Weids 
Bloemendaal 

Graslandpercelen inrichten als tijde-
lijke waterberging (2-4 dagen) onder 
de noemen van blauwe diensten. 

 Niet KRW-gerelateerd, dus 
niet opnemen.  

Externe sessie  Informeren over ecologisch schonen,   Opnemen, want draagt bij 
aan ESF en sluit aan bij an-
dere maatregelen uit de 
lijst.  

Externe sessie  Stepping stones in brede watergan-
gen. 

 Opnemen, want draagt bij 
aan ESF en sluit aan bij an-
dere maatregelen uit de 
lijst. 
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Bijlage 3. Toelichting technische doelaanpassing 

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 doe-
len te komen: 

- Expert judgement en aquokit; 
- KRW-verkenner. 

 

Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met expert judgement 

en de aquakit. 

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

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,15 0,85 Ontoereikend 0,77 Ontoereikend 

 
Generieke emissie maatregelen kunnen een reductie van 10% teweeg brengen. Verwach-
te toetswaarde is 0,77, doel wordt 0,77 mgP/l 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterplan-
ten 

0,3 0,17 Ontoereikend 0,17 Ontoerei-
kend 

 
Vanwege het weinige oppervlakte begroeibaar areaal in de polder is er niet veel habitat 
voor waterplanten in de Gouwepolder. Er is geen tot nauwelijks mogelijkheid om NVO’s 
aan te brengen zonder functieveranderend op te treden. Huidige situatie wordt doel. Doel 
wordt 0,17 EKR. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofau-
na 

0,5 0,48 Matig 0,48 Matig 

 
Er is geen mogelijkheid om habitat of leefomgeving voor macrofauna te verbeteren. Hui-
dige situatie wordt doel. Doel wordt 0,48 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 
Gouwepolder is met behulp van de KRW-verkenner een schatting gemaakt van de biolo-
gische GEP. Deze schatting wordt in samenwerking met de Expert Judgement GEP ge-
bruikt. 
 
Gouwepolder heeft in de KRW-verkenner de volgende eigenschappen mee gekregen van-
uit de gebruikte shapefile van het waterlichaam. 
 
ID Name WFD

TYPE 
WATERBODID MO-

DEL-
TYPE 

WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 

4
0 

Gouwepolder M10 NL13_21 other Vol 1693693 The_geom 

 
Gouwepolder, NL13_21 is een M10. In de volgende tabel zijn de gekozen parameters 
weergegeven die relevant zijn voor M10. 
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Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

Maintenance Onderhoud (2 klassen) 1 Intensief schonen 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

2,8 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,77 Zie EJ 

Shipping Scheepvaart activiteit (2 
klassen) 

2 Geen scheepvaart 

Shore Oeverinrichting (3 klas-
sen) 

1 Beschoeid 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klassen) 2 Vast peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Gouwepolder de volgende GEP waarden 
volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-maatlat 
die geldt voor M10. 
 
Vis (GEP: 0,34) 
Alg (GEP: 0,52) 
Macrofyten (GEP: 0,25) 
Macrofauna (GEP: 0,27)  
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