
 

Archimedesweg 1 
postadres: 
postbus 156 
2300 AD  Leiden 
telefoon (071) 3 063 063 
telefax (071) 5 123 916 

CORSA nummer: 19.086923 
versie:  
auteur: Maaike Leppink  
datum:  
projectnummer:  
dossier:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trekvaartsysteem 

Gebiedsdocument 

KRW3 



 

Pagina 2 van 32  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.086923 

INHOUDSOPGAVE 

INHOUDSOPGAVE .................................................................................................. 2 

1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen ........................................ 3 

2. Kenmerken waterlichaam .............................................................................. 5 
2.1 Administratieve gegevens........................................................................... 5 
2.2 Ligging en begrenzing ................................................................................ 5 
2.3 Functies, landgebruik ................................................................................. 7 
2.4 Hydrologie ................................................................................................ 7 

3. Terugblik KRW1 en KRW2 .............................................................................. 8 
3.1 Doelstellingen KRW2 .................................................................................. 8 
3.2 Maatregelen KRW1 en KRW2 ...................................................................... 8 
3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 ............................. 9 
3.4 Toestand .................................................................................................. 9 

4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren ................... 10 
4.1 ESF 1 productiviteit water ......................................................................... 10 
4.2 ESF2 licht ................................................................................................ 10 
4.3 ESF 3 productiviteit bodem ........................................................................ 11 
4.4 ESF4 habitatgeschiktheid .......................................................................... 11 
4.5 ESF5 verspreiding .................................................................................... 12 
4.6 ESF6 verwijdering .................................................................................... 13 
4.7 ESF7 organische belasting ......................................................................... 13 
4.8 ESF8 toxiciteit .......................................................................................... 14 
4.9 Conclusie ESF1-8 ..................................................................................... 16 

5. Gebiedsproces ............................................................................................ 17 
5.1 Wat is het gebiedsproces? ......................................................................... 17 
5.2 Advies maatregelenlijst ............................................................................. 17 
5.3 Samenwerkingsmogelijkheden ................................................................... 19 
5.4 Kaart ...................................................................................................... 20 
5.5 Conclusie SF9 .......................................................................................... 21 

6. Conclusie ................................................................................................... 22 

7. Bronnen ..................................................................................................... 23 

Bijlage 1 - Sessies en Stakeholders ......................................................................... 24 

Bijlage 2 - Input ................................................................................................... 26 

Bijlage 3 – Technische doelaanpassing .................................................................... 31 
 
 
 
 
  



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 3 van 32 
19.086923   

1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

Hier onder is een samenvatting van het oordeel en de probleemstoffen van het Trek-
vaartsysteem weergegeven. 
 
Tabel 1, Oordeel en probleemstoffen Trekvaartsysteem 

 
 
De huidige toestand is op het gebied van biologie matig, op het gebied van ecologie to-
taal matig en het gebied van Chemie totaal voldoet niet. Omdat het Trekvaartsysteem 
bevaren wordt, wordt voorgesteld om het waterlichaam van type te veranderen van een 
M6a naar een M6b. Dit geeft een representatiever beeld van het watertype en waar het 
water voor gebruikt wordt. De grote overmaat van nutriënten is ook dan een probleem. 
Hier moeten dus maatregelen voor genomen worden. Tevens moet het boud van vaar-
verboden worden toegepast. 
 
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 maatrege-
len om de biologische toestand in het systeem te verbeteren. De uitwerking van de ver-
schillende ESF’s is verderop in het document gegeven. 
 
Tabel 2, overzicht 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  
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Maatregelen 

 

Tabel 3, Maxlijst trekvaartsysteem 

Type maatregel ESF Maatregel-

code 

Behoud Natuurvriendelijke oevers 4 BE03 
Belasting vanuit bollenpolders/-gebieden reduceren door bij-
voorbeeld: niet overmatig doorspoelen (alleen water inlaten 
t.b.v. peilbeheer), meer water graven in de polders om fluctua-
ties van het waterpeil tegen te gaan, inunderen van percelen 
t.b.v. “grondontsmetting” niet meer toestaan. (IN03 of IM12) 8 

S06 

Dood hout aanbrengen 4 IN18 
Doorspoelen van polders verminderen 1 IN03 
Eigenaren informeren over de schouwregels en de mogelijkheid 
om vegetatie te laten staan. 6 

S02 

Generieke maatregelen 1 G01 
Generieke maatregelen, recuctie emissies AWZI 1 IM01 
Gewasbeschermingsmiddelen: Aanpak middels Rijnlands pro-
gramma Landbouwemissies (o.a. Bezem door de middelenkast, 
verbeteren bodemstructuur, teeltvrije zone, oevers met 
vangstgewassen).  8 

S06 

Het zoneren van scheepvaart en het behoud van vaarverboden 4 RO02 
Meeliften met landelijk aanpak diffuse bronnen. 8 G04 
Natuurvriendelijke oevers aanleggen in zoekgebied en in wa-
terlichaam 4 

IN07 

Oevers uitrasteren als er vee aanwezig is. 6 S02 
 
Extra maatregel 
De waterkwaliteit van het Trekvaartsysteem staat onder zware druk door belasting vanuit de zan-
dige bollenpercelen. De invloed is dermate groot dat dit tot buiten dit KRW-waterlichaam reikt. 
Geadviseerd wordt de mogelijkheden te verkennen om het watersysteem van het bollengebied 
zoveel mogelijk te isoleren van de rest van het watersysteem, totdat de situatie (emissie vanuit 
bollenpercelen) substantieel verbeterd is. 
 
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 0,45 Matig 

biologie Waterplanten 0,45 0,45 0,42 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,4 0,4 0,38 Matig 

biologie Vissen 0,25 0,3 0,43 Goed 

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

BOS Fosfor 0,15 1,56 1,73 Slecht 

BOS Zuurstof 40-120 40-102 86 Goed 

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

BOS Chloride 300 300 103 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,3 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,5 0,49 Matig 

 

Uit de technische doelaanpassing voor KRW2 volgt een wijziging voor de doelen van Vissen (naar 
boven), Fosfor en Doorzicht. 
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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 

Tabel 4, Administratieve gegevens Trekvaartsysteem 

Parameter Waarde 

 
Figuur 1, Ligging Trekvaart-

systeem in Rijnland 

KRW code NL13_47 
KRW meetpunt RO017  
Watertype M6a 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Boezem 
Natura 2000 Nee 
Zwemwaterlocatie Nee 

 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam Trekvaartsysteem ligt in het westen van Rijnland, zie figuur 1. 
 
Alle hoofdwatergangen zijn als waterlichaam begrenst. 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 waterlichaam 
en worden de doelen van het waterlichaam afgestemd op de mogelijkheden in het zoekgebied. 
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Het waterlichaam en het zoekgebied zijn weergegeven in figuur 2.  

 
Figuur 2 waterlichaam  
 
 

boezemgemaal 
Spaarndam 

boezemgemaal 
Katwijk 
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2.3 Functies, landgebruik 

Het landgebruik van het Trekvaartsysteem is weergegeven in figuur 3. Het overgrote deel is stede-
lijk en bollengebied. 
 

 
Figuur 2, Landgebruik Trekvaartsysteem 

2.4 Hydrologie 

Het trekvaartsysteem is onderdeel van de boezem. Ten zuiden van het trekvaartsysteem ligt boe-
zemgemaal Katwijk en ten noorden ervan boezemgemaal Spaarndam. In natte perioden (wanneer 
beiden boezemgemalen aanstaan) zal ergens in het midden van het systeem een ‘waterscheiding’ 
liggen. In een (droge) zomerperiode zal de stroming grotendeels in noordelijk richting zijn. Op het 
systeem lozen veel bollenpolders en in het zuiden de AWZI van Noordwijk. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

Tabel 5, Doelstelling KRW Trekvaartsysteem 

. Defaultnorm M10 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen 
 

 

Algen 0,6 0,5 

Waterplanten 0,6 0,45 

Macrofauna 0,6 0,4 

Vissen 0,6 0,25 

  
 

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 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 on-
derbouwd worden met argumenten. 
 
Voor het Trekvaartsysteem (watertype M6a) is rekening gehouden met de hoge belasting 
door het landgebruik. De doelen voor waterplanten, algen, vissen en macrofauna zijn 
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 
Baggerprogramma Rijnland KRW1 Uitgevoerd 

Onderzoeksmaatregel landbouwemissies 
bollengebied 

KRW1 Uitgevoerd 

Onderzoeksmaatregel landbouwemissies KRW1 Uitgevoerd 

Onderzoeksprogramma AWZI KRW1 Uitgevoerd 
Behoud en beheer oeverbegroeiing KRW2 32,5km uitgevoerd 
Baggerprogramma Rijnland deel 2 KRW2 10-20mln m3 (voltallige boezem) 

Maatregelen tbv landbouwemissies bol-
lengebied 

KRW2 Uitvoeren onderzoeksmaatregelen 

Monitoring ontwikkeling en conditie drie-
hoeksmosselen 

KRW2 Pilot in de Westeinderplassen, resultaten zijn 
relevant in dit waterlichaam 

Visievorming maatregelpakket KRW2 Onderzoek naar mogelijkheden. 

Er zijn geen overige maatregelen gepland of uitgevoerd. 
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3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 
Figuur 3, Trendgrafieken Trekvaartsysteem P, N, Cl en zicht 

 
Figuur 4, Toetswaarden 2009 - 2018 Trekvaartsysteem 

Het Trekvaartsysteem laat geen grote verbeteringen of verslechteringen zien de afgelopen jaren. 

3.4 Toestand 

 
Figuur 5, Toestand Trekvaartsysteem 

Vooral chemisch voldoet het trekvaartsysteem niet. Biologisch scoort het trekvaartsys-
teem matig alleen vissen scoren goed. 
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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. 
 
ESF1 voldoet als de externe belasting lager is dan de kritische belasting van het watersysteem. 
 
Er is in overmaat fosfor aanwezig in het Trekvaarsysteem. De concentratie van fosfor is hoger dan 
de default waarde. De maximale concentratie fosfor die is gemeten is 5 mg/l. De grootse bijdrage 
aan de P fracties zijn: De gebieden: Zand midden, Zand HVP en Zand boezem midden, tevens 
draagt AWZI Noordwijk ook bij aan de belasting van dit waterlichaam. 
 
Er is geen overmatige alg groei aanwezig. Tevens zijn er ook geen woekerende waterplanten waar-
genomen. Er treed af en toe kroos op in het Trekvaartsysteem. 
 
Knelpunten 

Er is een overmaat van fosfor aanwezig in het Trekvaartsysteem. 
 

 

 
 
 

Maatregelen 

- Generieke landbouw maatregelen  
- Generieke emissiemaatregelen AWZI 
- Doorspoelen van polders verminderen 

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 het Trekvaartsysteem is 0.6 m, de variatie in het doorzicht is groot. Het doorzicht 
wordt vooral bepaald door de concentratie chlorofyl. Er zijn geen ondergedoken waterplanten aan-
wezig.  
 
Bij dit doorzicht bereikt voldoende licht de bodem om de groei van onderwaterplanten mogelijk te 
maken.  
 
Knelpunten 

n.v.t. 
 

 

 

Maatregelen 

n.v.t 
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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. 
 
Er zijn metingen van de nalevering van de bodem. Echter is het systeem transport gedomineerd. 
Gezien de aanvoer van nutriënten via externe instroming zou aanpak van een eventueel eutrofe 
bodem (nog) niet aan de orde zijn.  
 
Knelpunten 

n.v.t. 
 

 
Maatregelen 

n.v.t. 

 
 
ESF3 Onbekend 
 
 
 
 
 

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 gemiddelde waterdiepte is 2 meter. De maximale waterdiepte is 5 meter. De onderwatertaluds 
zijn circa 1:2,5 volgens de legger. Wel zien we in de dwarsprofielen dat de oevers soms/regelmatig 
aan de kant relatief diep zijn (>50 cm). Er zijn ook ondiepe wateren verbonden met het waterli-
chaam (zoekgebied). Veel oevers (80%) zijn verdedigd. Er zijn een aantal natuurvriendelijke oe-
vers aangelegd. Desondanks is meer dan een derde van de oevers (37%) begroeid met riet. Dit is 
minder dan de gewenste 60% en voldoet daarom niet aan het gewenste beeld. 
 
Er is recreatievaart aanwezig op de Trekvaartkanalen. Op een aantal wateren is er een vaarverbod.  
De scheepvaart kan een negatief effect hebben op ondergedoken- en drijvende waterplanten. Uit 
de oeverkartering blijkt dat er wel drijfbladplanten aanwezig zijn. We verwachten dat over het al-
gemeen de golfslag door de wind beperkt is doordat de kanalen relatief smal zijn. Tussen 2004 en 
2017 is het Trekvaartsysteem voor het laatst gebaggerd. Er wordt hier gebaggerd tot de legger-
diepte. Als hieronder bagger aanwezig is, blijft deze in principe liggen. Verdedigde oevers, met 
regelmatig diep water aan de oever en scheepvaart is niet ideaal voor oevervegetatie. 
 
Habitat vissen 
Uit de visbemonstering blijken er beperkt aantallen plantenminnende vissoorten aanwezig te zijn 
zoals de zeelt enz. De oorzaak is dat er te weinig habitat (planten) aanwezig is voor deze soorten. 
 
Habitat macrofauna 
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 zijn. Deze afwisselende 
structuur kan een leefgebied bieden aan een gevarieerde macrofauna samenleving. De macrofauna 
is ook belangrijk voedsel voor vissen.  
Het substraat bestaat aan de oevers veelal uit hard substraat in combinatie met scheepvaart zou 
dit een oorzaak kunnen zijn voor een slechte habitat macrofauna. Buiten de oevers is er wel zacht 
substraat aanwezig. Het aandeel hout als substraat is over het algemeen beperkt. 
 
Knelpunten 

De macrofauna en planten voldoen bijna aan het doel van de KRW en de vis en fytoplankton vol-
doen reeds. De gewenste 60% oeverbegroeiing wordt hier niet gehaald. 
Knelpunten zijn: 

 Te veel verdedigde oevers; 
 Te diep water aan de oevers. 
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 De scheepvaart heeft mogelijk een negatief effect op planten. 

 

 
 
 

Maatregelen 

- Natuurvriendelijke oevers aanleggen in zoekgebied en in waterlichaam 
- Het zoneren van scheepvaart en het behoud van vaarverboden 
- Behoud natuurvriendelijke oevers 
- Dood hout aanbrengen 
- Oevers uitroosteren als er vee aanwezig is. 

4.5 ESF5 verspreiding 

De ecologische kwaliteit is beter naarmate er meer verschillende soorten planten en dieren in het 
waterlichaam voorkomen. De afwezigheid van gewenste soorten kan worden verklaard door de 
afwezigheid van het benodigde habitat (fysieke standplaatsen of kwaliteit) of doordat de soorten 
het geschikte habitat niet kunnen bereiken (doordat ongeschikt habitat moet worden gepasseerd of 
doordat fysieke barrières aanwezig zijn tussen geschikt leefgebied in het waterlichaam en het leef-
gebied van gewenste soorten buiten het waterlichaam. ESF5 voldoet als verspreiding niet de be-
lemmerende factor is voor het bereiken van de gewenste biologische toestand. 
 
Verspreiding van vegetatie 
In het trekvaartsysteem komt nog niet genoeg ondergedoken en drijfbladvegetatie voor. De soor-
ten kunnen het waterlichaam vrij bereiken. De verspreiding van planten is geen beperkende factor 
is voor de samenstelling van de vegetatie in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van macrofauna 
Naar verwachting lijkt in het algemeen verspreiding geen groot knelpunt voor de macrofauna. Voor 
bepaalde zeldzame soorten kan het wel een probleem zijn als de soort ver weg aanwezig is en de 
migratie afstand beperkt is. Met de uitvoer van Natuurnetwerk Nederland en de maatregelen van 
de KRW worden mogelijk afstanden tot leefgebieden ook steeds kleiner. De plantenrijke zones zijn 
in dit waterlichaam en aangrenzende kleine watergangen niet zo ver uit elkaar gelegen. We ver-
wachten hier ook geen knelpunt voor de verspreiding van macrofauna. 
 
Verspreiding van vissen 
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 visbemonstering van 2010. Mogelijk 
zijn deze nu wel inmiddels aanwezig omdat ze in andere nabij gelegen wateren wel waargenomen 
zijn. Deze kunnen bepaalde inheemse soorten verdringen. Het waterlichaam zelf is het belangrijk 
voor de migratie binnen Rijnland (noord-zuid verbinding). In het waterlichaam is het dan ook be-
langrijk 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 bescherming en voedsel bieden tijdens de migratie.  In het 
waterlichaam zijn over het algemeen behoorlijk veel plantenrijke zones aanwezig. Er zijn echter 
locaties waar dit niet het geval is. Echter de kleinere wateren die verbonden zijn met het Trek-
vaartsysteem hebben naar alle waarschijnlijkheid ook geschikt habitat. Als we naar beide hierbo-
ven genoemde gebieden kijken, beoordelen we dat de afstanden tussen plantenrijke zones relatief 
beperkt is. We verwachten dat in dit waterlichaam dit ook geen knelpunt is. 
 
Knelpunten 

n.v.t. 
 

 
Maatregelen 
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n.v.t. 

4.6 ESF6 verwijdering 

ESF6 voldoet als verwijdering van planten door schonen/maaien of graas door verschillende orga-
nismen niet beperkend is voor de ontwikkeling van een diverse oevervegetatie en begroeiing met 
drijfbladplanten en ondergedoken waterplanten. Verwijdering van vissen door mens en dier mag 
niet beperkend zijn voor een diverse visstand. 
 
Verwijdering van waterplanten 
Voor een deel van het waterlichaam is er geen maaionderhoud. In een ander deel is wel onder-
houd. Rijnland heeft ook berekend of vegetatie een knelpunt is voor de waterafvoer. Op locaties 
waar dit geen knelpunt is, kan vegetatie blijven staan. Dit kan betekenen dat er minder intensief 
geschoond en geschouwd hoeft worden. 
 
De overige watergangen worden onderhouden door onderhoudsplichtigen. Het is niet bekend of 
delen van de vegetatie hierbij worden gespaard. De schouwregels zijn versoepeld. Dit biedt kansen 
om ook hier vegetatie te laten staan bij de najaarschouw. 
 
Er zijn weilanden langs het Trekvaartsysteem aanwezig. Op dit moment weten we niet of dit een 
probleem is. Uit waarneming blijkt dat weilanden in Rijnland intensief begraast worden. Dit heeft 
dan ook invloed op de oevervegetatie. Dit zal lokaal zijn ook veel ander grondgebruik. 
 
Verwijdering van vis en andere organismen 
Zowel door een beroepsvisser (gedeelte van het Trekvaartsysteem) als door sportvissers wordt hier 
gevist. Uit de data blijkt dat dit geen probleem vormt voor het bereiken van de doelen. 
 
Knelpunten 

Er wordt te intensief geschoond en niet ecologisch geschoond, mogelijk heeft vee een negatieve 
invloed op de oevers. 
 

 

 
 
 

Maatregelen 

- Oevers uitrasteren als er vee aanwezig is. 
- Eigenaren informeren over de schouwregels en de mogelijkheid om vegetatie te laten 

staan. 
 

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. 
 
De belangrijkste bronnen voor organische belasting voor dit waterlichaam zijn: 

- Af- en uitspoeling van landelijk gebied als gevolg van mest. Het merendeel van het landge-
bruik betreft bollenteelt op zand. 

- Overstorten: Er zijn verspreid over het gehele waterlichaam vele overstorten die direct lo-
zen. Met name in het noordelijk deel (Haarlem e.o.) is de concentratie hiervan groot. 

- Ongerioleerde panden: In de polder zijn enkele panden niet aangesloten op de gemeente-
lijke riolering. In de gemeenten Lisse en Noordwijk is hier een goed beeld van de panden 
die niet op het gemeentelijk riool zijn aangesloten. In de overige gemeenten is dit minder 
duidelijk. Afhankelijk van de omvang van aantal en aanwezigheid, type, en onderhoud van 
het zuiveringssysteem kunnen de lozingen vanuit ongerioleerde panden leiden tot lokale 
waterkwaliteitsproblemen voor de zuurstofhuishouding. 

- AWZI Noordwijk en Katwijk: Het effluent van AWZI Noordwijk komt in de Trekvaart te-
recht. AWZI Katwijk loost aan het einde van dit waterlichaam in het Oude Rijn-systeem. De 
invloed van deze laatste op het Trekvaartsysteem is alleen groot als boezemgemaal Katwijk 
niet aan staat en die van Spaarndam wel. 
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De bijdrage van andere bronnen, zoals bladval, honden- en vogelpoep, eendjes voeren, lokvoer 
voor vissen (hengelsport), aan de organische belasting van het KRW-waterlichaam worden  ver-
waarloosbaar geacht ten opzichte van bovengenoemde bronnen. 
 
In KRW-waterlichaam Trekvaartsysteem zijn geen zwemwaterlocaties aanwezig. In het zoekgebied 
ligt zwemwaterlocatie Oosterduinse Meer- westoever. De invloed op zwemwaterlocaties buiten het 
Trekvaartsysteem en bijbehorend zoekgebied wordt verwaarloosbaar geacht. 
Oosterduinse Meer – westoever scoort al jaren ‘uitstekend’ voor de bacteriologische toets. Echter in 
verband met eutrofiëringsproblematiek (blauwalgenbloei) geldt in meer dan de helft van de tijd van 
het zwemseizoen een zwemwaarschuwing of negatief zwemadvies op basis van bio volume blauw-
algen. 
 
De zomergemiddelde zuurstofverzadiging was op KRW-meetlocatie RO017 lijkt in de periode 2009-
2018 iets op te kruipen van ca. 70-80% naar 80-90% (KRW-oordeel Goed). Oververzadiging 
(>120% O2) komt in het voorjaar regelmatig voor, terwijl zuurstofloosheid (<40% O2) sinds 2010 
niet meer heeft opgetreden. 
 
Naast organische belasting is ook waterdiepte van belang voor de saprobie (zuurstofhuishouding). 
Een kleinere waterkolom warmt sneller op, waardoor het water minder zuurstof kan bevatten. 
Daarnaast kan ondiepte het gevolg zijn van baggeraanwas (achterstallig onderhoud). Een bagger-
laag bevat (normaal gesproken) veel zuurstofvragend materiaal. 
In het zoekgebied van het KRW-waterlichaam zijn de Leggerdieptes van watergangen redelijk ver-
deeld: meer watergangen groter dan of gelijk aan 50cm dan kleiner dan 50cm. Alleen tussen Kat-
wijk en Noordwijk bestaat het watersysteem voornamelijk uit watergangen met een Leggerdiepte 
kleiner dan 50 cm. Het watersysteem is hier kwetsbaarder voor de effecten van organische belas-
ting. 
 
Knelpunten 

Hoewel deze ESF bij toetsing aan de maatlatten formeel voldoet, kan verbetering van de zuurstof-
huishouding de ontwikkeling van een goede ecologische toestand ondersteunen. 
 

 

 

Maatregelen 

Niet van toepassing. 
 
Eventuele maatregelen om de zuurstofhuishouding vooral lokaal verder te verbeteren: 

- Polders die uitmalen op het Trekvaartsysteem alleen water inlaten t.b.v. peilbeheer, om zo 
overmatig doorspoelen en belasting vanuit de polders te verminderen. 

- Ongerioleerde panden aansluiten op het riool of zorg dragen dat deze via een goed wer-
kende IBA lozen, indien sprake is van lozing van zogenaamd ‘zwart’ huishoudelijk afvalwa-
ter (wc-doorspoeling). 

- Het effect van riooloverstortingen (m.n. in Haarlem) reduceren door afkoppelen van ver-
hard oppervlak (bronaanpak) en of meer regelmatig bagger uit de watergangen nabij over-
storten verwijderen. 

- Voorkomen dat de effluentlozingen van AWZI Noordwijk en Katwijk noordwaarts door het 
Trekvaartsysteem wordt gestuurd. Mogelijk oplossing/idee: (doorvaarbaar) dichten van 
Trekvaartsysteem aan de noordzijde. 

- De watergangen in het zoekgebied tussen Noordwijk en Katwijk verdiepen en dit formalise-
ren in de Legger, zodat ca. 50% van de overige watergangen hier 50cm of dieper is. Hier-
mee wordt het watersysteem robuuster en treedt minder snel zuurstofloosheid op. 

4.8 ESF8 toxiciteit 

In de gewenste situatie voldoen alle chemische stoffen – niet zijnde de biologie ondersteunende 
parameters – aan de normen. Dit betreft alle compartimenten van het watersysteem: oppervlakte-
water, waterbodem en organismen. 
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Het waterlichaam Trekvaartsysteem voldoet op KRW-meetlocatie RO017 niet voor de chemische 
parameters ammonium (NH4), benzo(g,h,i)peryleen (BghiPe), benzo(b)fluorantheen (BbF), flu-

orantheen (Flu), carbendazim, imidacloprid, methylpirimifos en perfluoroctaansulfonaat (PFOS). 
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van KRW-meetlocatie RO017 doorgerekend. 
De msPAF-score blijft in alle 134 monsters onder de 5%. Jaargemiddeld ligt de msPAF de laatste 
jaren (sinds 2013) onder 0,5%. In 2009, 2010 en 2012 oversteeg deze wel de 0,5% waarde. Op 
basis hiervan lijkt de toxische druk het bereiken voor een goede ecologische toestand niet in de 
weg te staan. 
De ammonium/ammoniak-concentraties zijn in het algemeen de meest bepalende parameter voor 
de mSPAF-score. 
 
Ammonium is een Rijnlandbrede (en landelijke) probleemparameter. Ondanks de normoverschrij-
ding lijkt de impact op het ecosysteem momenteel aanvaardbaar (msPAF voldoet). Er lijkt in de 
periode 2009-2018 enige verbetering te zijn opgetreden: de jaargemiddelde concentraties lagen 
tot en met 2012 voornamelijk boven de 1 mg N/l, maar schommelt sindsdien rond de 0,8 mg N/l 
(zie grafiek). In dit waterlichaam is de uit- en afspoeling van landelijke gebied (achterliggende 
oorzaken zijn bemesting van percelen) en effluentlozingen van AWZI Noordwijk en Katwijk de be-
langrijkst bronnen.  
 

 
 
PAK (benzo(g,h,i)peryleen, benzo(b)fluorantheen en fluorantheen). Benzo(b)fluorantheen en ben-
zo(g,h,i)peryleen worden incidenteel aangetroffen (waarden net boven de rapportagegrens van 
0,01 µg/l). Fluorantheen wordt daarentegen in de meerderheid van de monsters in licht verhoogde 
concentraties aangetroffen. De jaarmaximum-norm (MAC-waarde voor fluorantheen = 0,12 µg/l) 
wordt daarbij niet overschreden, maar wel de jaargemiddelde norm. Er is geen duidelijk bron be-
kend voor deze verhoogde concentraties. Landelijk is de grootste bron de atmosferische depositie, 
maar mogelijk spelen onbekende lokale bronnen nog een rol. 
 
De gewasbeschermingsmiddelen carbendazim, imidacloprid en methylpirimifos zijn op het betref-
fende meetpunt (RO017) normoverschrijdend aangetroffen. In de omgeving van dit waterlichaam 
liggen een tiental meetpunten van het bestrijdingsmiddelen-meetnet Rijnland (bollen). Op bijna al 
deze meetpunten worden deze drie middelen ook aangetroffen. Daarnaast zijn hier in de periode 
2015-2017 nog eens in totaal circa 20 middelen aangetroffen, die de norm overschrijden. Daarbij 
vormen lambda-cyhalothrin, esfenvaleraat en methyl-pirimifos de subtop van de middelen. 
Belangrijkste bron voor deze middelen is de (af- en) uitspoeling van de zandige bollenpercelen in 
het zoekgebied én in de polders die op dit waterlichaam uitmalen. 
 

Perfluoroctaansulfonaat (PFOS) – nieuwe prioritaire stoffen – is niet in dit waterlichaam zelf 
aangetroffen, maar gemeten op het gekoppelde Toestand en Trend monitoringslocatie (RO001, bij 
boezemgemaal Spaarndam). In het Trekvaartsysteem zijn geen specifieke puntbronnen voor deze 
stof bekend. 
 
Waterbodem 
De waterbodemkwaliteit (onderhoudsbagger) van het KRW-waterlichaam Trekvaartsysteem en 
bijbehorend zoekgebied voldeed op verscheidene plekken niet aan de Rijnlandse doelstellingen. In 
de meeste gevallen betrof het overschrijding van de interventiewaarden voor metalen (met name 
koper en kwik) en PAK.  
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Slechts een klein deel van de waterbodems heeft een kwaliteit van klasse A of beter. Hiermee is de 
algehele kwaliteit van de waterbodem mede beperkend voor een goede ecologische ontwikkeling. 
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 
 
Knelpunten 

Er zijn een aantal overschrijdingen van de norm. 
 

 
Maatregelen 

- Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het ecologisch effect niet kritisch (jaargemiddeld 
msPAF <0,5%). Situatie kan verdere verbeterd worden met aanpak van de organische belas-
ting (ESF 7); 

- PAK: Deze verontreiniging komt voornamelijk via atmosferische depositie (haardvuur, uitlaat-
gassen e.d.) in het watersysteem terecht (Emissieregistratie 2018). Mogelijk dat genoemde 
PAK uitloogt uit verduurzaamd houten beschoeiing. Aanpak bestaat uit meeliften met landelijk 
aanpak diffuse bronnen. 

- Gewasbeschermingsmiddelen: Het gaat om cocktail van middelen. In het (wateraanvoerend) 
gebied bestaat het agrarische landgebruik voornamelijk uit de bollenteelt. Aanpak middels Rijn-
lands programma Landbouwemissies (o.a. Bezem door de middelenkast, verbeteren bodem-
structuur, teeltvrije zone, oevers met vangstgewassen).  

- Belasting vanuit bollenpolders/-gebieden reduceren door bijvoorbeeld: niet overmatig door-
spoelen (alleen water inlaten t.b.v. peilbeheer), meer water graven in de polders om fluctuaties 
van het waterpeil tegen te gaan, inunderen van percelen t.b.v. “grondontsmetting” niet meer 
toestaan. 

- PFOS: geen maatregelen. 
 
Extra maatregel: 
De waterkwaliteit van het Trekvaartsysteem staat onder zware druk door belasting vanuit de zan-
dige bollenpercelen. De invloed is dermate groot dat dit tot buiten dit KRW-waterlichaam reikt. 
Geadviseerd wordt om het watersysteem van het bollengebied zoveel mogelijk te isoleren van de 
rest van het watersysteem, totdat de situatie (emissie vanuit bollenpercelen) substantieel verbe-
terd 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  
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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 Aanpassen waterlichaam 
naar een M6b-type 

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

  

4 Emissiemaatregelen AWZI G01 Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

  

5 Doorspoelen van polders 
verminderen 

IN03 Kansrijk, want geen 
reden om het niet te 
doen, maar er zijn wel 
aandachtspunten.  

 Stakeholders wij-
zen op veel andere 
belangen die spe-
len en vragen zich 
af in hoeverre dit 
toegepast kan 
worden. 

6 Natuurvriendelijke oevers 
aanleggen in zoekgebied en 
in waterlichaam 

IN07 Zeer kansrijk, er zijn 
veel kansrijke locaties 
(in het zoekgebied) en 
samenwerkingskansen 
met gemeenten. 

  

7 Het zoneren van scheep-
vaart en het behoud van 
vaarverboden 

RO02 Eerste advies na ge-
biedsproces: Weinig 
kansrijk, want er zijn 
al vaarverboden en 
gemeenten willen re-
creatief varen juist een 
impuls geven. 

 Onderzoek of elek-
trische bootjes wel 
kunnen worden 
toegestaan. 
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Definitief advies na 
afstemming met ex-
perts: Deze maatregel 
heeft een  groot effect 
op de KRW-maatlat, 
dus een wenselijke 
maatregel. Echter, dit 
vraagt een bestuurlijke 
besluit. 

8 Behoud Natuurvriendelijke 
oevers 

BE03 Kansrijk, want geen 
bezwaar en samen-
werking met gemeen-
ten mogelijk wat be-
treft onderhoudscon-
tracten. 

  

9 Dood hout aanbrengen IN18 Kansrijk, want geen 
bezwaar en enkele 
kansrijke locaties.  

 Cultuuromslag bij 
de schouw. 
Let op belangen 
van scheepvaart. 

10 Oevers uitrasteren als er vee 
aanwezig is. 

IN20 Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

 Kijk naar locaties 
met het meeste 
effect. 

11 Eigenaren informeren over 
de schouwregels en de mo-
gelijkheid om vegetatie te 
laten staan. 

S02 Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

 Communicatie is 
zeer belangrijk. 

12 Ammonium/ammoniak: Vol-
gens de Toolkit is het ecolo-
gisch effect niet kritisch 
(jaargemiddeld msPAF 
<0,5%). Situatie kan verde-
re verbeterd worden met 
aanpak van de organische 
belasting (ESF 7); 

Nvt Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

  

13 Meeliften met landelijk aan-
pak diffuse bronnen. 

G01 Is generiek emissie-
beleid  

  

14 Gewasbeschermingsmidde-
len: Aanpak middels Rijn-
lands programma Land-
bouwemissies (o.a. Bezem 
door de middelenkast, ver-
beteren bodemstructuur, 
teeltvrije zone, oevers met 
vangstgewassen).  

G01 Is generiek land-
bouwbeleid.  

  

15 Belasting vanuit bollenpol-
ders/-gebieden reduceren 
door bijvoorbeeld: niet 
overmatig doorspoelen (al-
leen water inlaten t.b.v. 
peilbeheer), meer water 
graven in de polders om 
fluctuaties van het waterpeil 
tegen te gaan, inunderen 
van percelen t.b.v. “grond-
ontsmetting” niet meer toe-
staan. 

IN03 
IM12 

 

Is generiek land-
bouwbeleid 
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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.  

5.3 Samenwerkingsmogelijkheden  

Er zijn een aantal stakeholders die in het gebiedsproces hebben aangegeven te willen 
samenwerken in de uitvoering van (aanvullende) maatregelen, te weten; 
 
Maatregel Natuurvriendelijk oevers  
Stakeholder Gemeenten Katwijk, Oegstgeest, HLT, Bloemendaal en Heemstede 
Motivatie/reden Wens voor NVO’s  
Contactgegevens Via relatiemanagers Rijnland  

 
Maatregel Aanbrengen dood hout  
Stakeholder Gemeenten Katwijk, Oegstgeest, HLT, Bloemendaal en Heemstede 
Motivatie/reden Wens voor structuurelementen in het water 
Contactgegevens Via relatiemanagers Rijnland  

 
Maatregel Uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water 

en natte oever) -> opnemen in onderhoudscontracten  
Stakeholder Gemeenten HLT, Bloemendaal en Heemstede 
Motivatie/reden Wens om onderhoudscontracten beter in te richten 
Contactgegevens Via relatiemanagers Rijnland  
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5.4 Kaart  
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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 
zoneren van scheepvaart en het behoud van vaarverboden een bestuurlijke beslissing 
nodig is. 
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6. Conclusie 

Maatregelen 

 
Type maatregel ESF Maatregel-

code 

Behoud Natuurvriendelijke oevers 4 BE03 
Belasting vanuit bollenpolders/-gebieden reduceren door bij-
voorbeeld: niet overmatig doorspoelen (alleen water inlaten 
t.b.v. peilbeheer), meer water graven in de polders om fluctua-
ties van het waterpeil tegen te gaan, inunderen van percelen 
t.b.v. “grondontsmetting” niet meer toestaan. (IN03 of IM12) 8 

S06 

Dood hout aanbrengen 4 IN18 
Doorspoelen van polders verminderen 1 IN03 
Eigenaren informeren over de schouwregels en de mogelijkheid 
om vegetatie te laten staan. 6 

S02 

Generieke maatregelen 1 G01 
Generieke maatregelen, reductie emissies AWZI 1 IM01 
Gewasbeschermingsmiddelen: Aanpak middels Rijnlands pro-
gramma Landbouwemissies (o.a. Bezem door de middelenkast, 
verbeteren bodemstructuur, teeltvrije zone, oevers met 
vangstgewassen).  8 

S06 

Het zoneren van scheepvaart en het behoud van vaarverboden 4 RO02 
Meeliften met landelijk aanpak diffuse bronnen. 8 G04 
Natuurvriendelijke oevers aanleggen in zoekgebied en in wa-
terlichaam 4 

IN07 

Oevers uitrasteren als er vee aanwezig is. 6 S02 
 
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 0,45 Matig 

biologie Waterplanten 0,45 0,45 0,42 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,4 0,4 0,38 Matig 

biologie Vissen 0,25 0,3 0,43 Goed 

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,3 Matig 

BOS Fosfor 0,15 1,56 1,73 Slecht 

BOS Zuurstof 40-120 40-102 86 Goed 

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

BOS Chloride 300 300 103 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,3 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,5 0,49 Matig 

 
Op basis van het bovenstaande maatregelen heeft een technische doelaanpassing plaats 
gevonden voor de maatlatten Vissen, Fosfor en Doorzicht. 
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19 Sierdsma, F, Van der Welle, M, 2007, Dosis effect relaties Rijnlands KRW waterty-
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Pagina 24 van 32  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.086923 

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 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 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 hebben input 
geleverd vanuit een praktische en technische invalshoek. Ten slotte was er een afvaardi-
ging 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 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. 
 

 

2. Interne stakeholders 

 
Stakeholder Geraadpleegd op   

Naam Functie  

Eef van Huijssteeden Relatiebeheerder 28 november 2019 

Gerard van Bruggen Relatiebeheerder 28 november 2019 
Peter Caspers Relatiebeheerder 28 november 2019 
Fetse Visser Relatiebeheerder 28 november 2019 
Marco van Duijn Gebiedscoördinator 28 november 2019 
Marcel Betgen Gebiedscoördinator 28 november 2019 
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3. Externe stakeholders 

 
Organisatie  Sector Geraadpleegd op 

Hengelaarsbond voor Leiden en Om-
streken (HvLeO) 

Sportvisserij 22 januari 2020 

Sportvisserij Zuidwest Nederland Sportvisserij 22 januari 2020 
Sportvisserij Midwest Nederland Sportvisserij 22 januari 2020 

NOB 
Recreatie (onderwater-
sport)  

22 januari 2020 

KNWV Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
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 
Gemeente Katwijk Overheid 20 februari 2020 
Gemeente Bloemendaal en Heemstede Overheid  6 februari 2020 
Gemeente Velsen Overheid Geen input aangele-

verd 
HLT-gemeenten Overheid  17 december 2019 
Gemeente Oegstgeest Overheid  11 februari 2020 
Gemeente Noordwijk Overheid  24 februari 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 landbouwbeleid 

Interne sessie Ook hier inzetten op Bollenpolder vd Toekomst. 
HLT-
gemeenten 

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

Landbouwteam Deel bollensector maakt zich op voor aanpassing wet- en regelgeving. 
Men ziet op korte termijn veranderingen aankomen en wil voorbereid 
zijn. 

 
Maatregel 2 Generiek emissiebeleid 

HLT-gemeenten Gemeente stimuleert elektrische auto’s. 
 
 
Specifieke maatregelen 
 
Maatregel 3 Aanpassen waterlichaam naar een M6b 

 Geen input  

 
Maatregel 5 Emissiemaatregelen AWZI 

Interne sessie  Is al uitvoeren van eigen beleid 
HLT-
gemeenten 

Bron aanpak  Ligt meer bij Rijnland. Gemeente stimuleert dit wel! 

 
Maatregel 6 Doorspoelen van polders verminderen 

Interne sessie  Gaat om inlaatbeheer, nu hoofdzakelijk kwantiteit. Risico op langere 
perioden van droogte, verzilting etc. Afweging SOR inlaten -> meer au-
tomatiseren en sturen op data. 

Landbouwteam Amper tot niet van toepassing. Polders zijn geen zoekgebied voor KRW-
(boezem)waterlichaam Trekvaartsysteem. En actueel waterbeheer Rijn-
land is gericht op doorspoelen boezem naar noordelijk gelegen boezem-
gemalen Spaarndam en Halfweg. 

Gemeenten 
Bloemendaal 
en Heemstede 

De Polders Mariënduin en Vogelenzang en gebied Meerwijk in Benne-
broek wateren af op de boezem (spoelen door). In dit geval altijd een 
afweging tussen het belang van doorspoelen (bijv. om kroos en vervui-
ling in peilvak weg te werken) en belang om zo min mogelijk vervuiling 
op de boezem (en daarmee op KRW wateren) te krijgen. 

Gemeenten 
Bloemendaal 
en Heemstede 

In Heemstede zijn er weinig polders waar actief peilbeheer wordt toe-
gepast en is afwateren (en doorspoelen) stedelijk gebied op de boezem 
het onderwerp. In dit geval ook altijd een afweging tussen het belang 
van doorspoelen (bijv. om kroos en vervuiling in bepaalde watergangen 
weg te werken) en belang om zo min mogelijk vervuiling op de boezem 
(en daarmee op KRW wateren) te krijgen. 

HLT-
gemeenten 

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

Gemeente 
Oegstgeest 

Gemeente vraagt zich af wat de gevolgen zijn voor het stedelijk gebied 
i.r.t. het veranderend klimaat. Leidt dit bij warm weer bij tot stankover-
last? 
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Maatregel 7 Natuurvriendelijke oevers aanleggen in zoekgebied en in water-

lichaam 

Interne sessie  Risico op waternavel -> contact opnemen met Thomas van Haasteren 
Interne sessie  Kansrijke locaties: 

 SSA Oegstgeest: onderzoek naar NVO’s stedelijk gebied, ligt in 
zoekgebied  

 Keukenhof stelt gronden beschikbaar voor nvo’s, ligt in zoekge-
bied 

 Landgoederen omgeving heemstede hebben potentie (in zoek-
gebied) 

 Ook in Oosterduinse meer kansen voor aanle NVO’s, contact met 
Johan Oosterbaan 

Landbouwteam Geen plannen voor aanleg van NVO’s door derden/agrariërs. Sector is 
geen voorstander voor aanleg NVO’s i.v.m. verlies productieareaal. Fi-
nanciële compensatie is voorwaarde. 

Sportvisserij 
Midwest Ne-
derland 

Alleen op plekken waar sportvissers er geen last van hebben of bij open 
stekken.  

Sportvisserij 
Midwest Ne-
derland 

Mogelijk natuurvriendelijke stekken voor vissers in de natuurvriendelij-
ke oevers. Mogelijk met een kleine steiger.  

HSV Haarlem Het eerste stuk van Haarlem tot de laatste brug bij Vogelenzang is op 
enkele plekken na niet te bevissen vanwege de steile oevers. 
De Zuider leidse Vaart is moeilijk te bevissen omdat er aan de bereikba-
re kant een natuurlijk vriendelijke oever is aangelegd. Dit is nu een 
voorbeeld waar door beter overleg vooraf een wedstrijd traject behou-
den had kunnen worden. 

Gemeenten 
Bloemendaal 
en Heemstede 

Kansrijke locaties:  
 Watergang Wickevoort Crommelinlaan in Bloemendaal: dam met 

duiker die twee delen van de watergang scheiden moet worden 
weggehaald; kans om direct ook natuurvriendelijke oever en 
paaiplekken te realiseren (zie kaart). 

 Woningbouw ZW-zijde dorp Vogelenzang (Vitaal Vogelenzang, 
zie kaart): wellicht kan voor realisatie NVO 

 Wetering in polder Vogelenzang (zie kaart): vrij breed, kans op 
aanleg NVO, overleg met grondeigenaren nodig. 

 Houtvaart (zie kaart) is breed en beschoeid met aanliggende ga-
zons, kans voor realisatie NVO. 

 Veen en Duin Bloemendaal (zie kaart): wijk wordt afgekoppeld, 
greppel aan zuidzijde woonwijk wordt opgewaardeerd tot water-
gang, kans voor NVO 

 Aan de Leidsevaart liggen veel landgoederen (zie de kaart), kans 
op aanleg NVO, overleg met grondeigenaren nodig. 

 Manpadslaangebied; overwegend agrarisch gebuik, wordt wel-
licht herontwikkeld. Kans op nvo. Overleg met grondeigenaren 
nodig (zie kaart). 

Landschap 
Noord-Holland 

Kansrijke locatie voor het aanbrengen van natuur (vernatting en natuur 
vriendelijke oevers): Manpadslaangebied (oud tuinbouwgebied)  is op-
gekocht door een vastgoedontwikkelaar. Er wordt veel geroepen dat dit 
natuur moet worden (zie kaart).  Landschap Noord-Holland zou dit kun-
nen beheren voor Rijnland. 

HLT-
gemeenten 

 

Er wordt ca. 4 km NVO aangelegd nabij nieuwbouwproject Hooghkamer 
te Voorhout. Gemeente onderzoekt mogelijkheden om harde oeverver-
dedigingen te vervangen voor natuurlijke oevers/NVO’s.  
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Gemeente 
Noordwijk 

De beschoeiing in de Trekvaart is toe aan groot onderhoud (vervanging 
en/of herstel). De Gemeente Noordwijk is daarom een project gestart 
om grondposities van ligplaatsen inzichtelijke maken om op termijn on-
derhoud te kunnen uitvoeren. Samenwerking met het Hoogheemraad-
schap ten behoeve van realisatie KRW-doelen is mogelijk.   

Gemeente 
Noordwijk 

De Trekvaart maakt onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland 
(NNN). De gemeente wil samenwerking zoeken met de provincie om 
gezamenlijk deze ecologische verbinding te realiseren.  

Gemeente 
Noordwijk 

Risico’s: er spelen veel bewonersbelangen langs deze vaart; ligplaatsen 
voor (woon)boten waaronder ook oneigenlijk gebruik van bermen en 
illegaal gerealiseerde steigers.  

Gemeente 
Katwijk 

In Katwijk voert een aantal sloten af naar het trekvaartsysteem. Deze 
komen van hoger gelegen grond, dus het water komt over stuwen. 
Langs deze sloten zijn nvo’s 

Gemeente 
Oegstgeest 

Kansrijke locaties: 
 Er staat in ieder geval vanuit de Strategische Samenwerkings-

agenda tussen Rijnland en Oegstgeest een inventarisatie op de 
rol om kansen voor NVO’s in Oegstgeest te inventariseren 

 Gemeente heeft algemeen als beleid om bij een slechte be-
schoeiing te bekijken of het mogelijk is om een NVO terug te 
brengen in plaats van een nieuwe beschoeiing te plaatsen. 

 Het Irispark (zoekgebied) staat op de rol om te worden gereno-
veerd. Gemeente wil graag kijken of hier NVO’s kunnen worden 
toegevoegd. Evt subsidie Rijnland? 

 Het Hobrouckerpark zou eventueel ook een optie zijn (is zoekge-
bied) 

 De vijver aan de Adm. De Ruijterlaan (zoekgebied) biedt ook 
mogelijkheden. 

 Pastoorswatering (zoekgebied) zijn al NVO’s aangelegd, ook hier 
zijn wellicht nog mogelijkheden, is wel erg smal. 

 Mien Ruyspark zou ook kunnen, ligt niet in zoekgebied maar in 
Polder de Morsebel. 

 
Maatregel 8 Het zoneren van scheepvaart en het behoud van vaarverboden 

Interne sessie  Dit conflicteert met behoefte van gemeenten in de bollenstreek om re-
creatief varen tussen de Trekvaart en Ringvaart een impuls te geven. 
Maar ligt een actie bij de gemeenten om te onderbouwen dat dat kan. 

HSV Haarlem Leidsche Vaart is voor bootjes verboden vanaf de spoorbrug. Dat is het 
einde van Heemstede. Je hebt tegenwoordig elektrische motoren. Maar 
het is niet duidelijk of die ook verboden zijn. Op het bord staat een 
kruis door sloep. 

Gemeenten 
Bloemendaal 
en Heemstede 

In de Bennebroekervaart is scheepvaart al nauwelijks toegestaan 
 

Gemeenten 
Bloemendaal 
en Heemstede 

De Leidse Trekvaart is een BRTN-vaarroute en om die reden ligt beper-
ken scheepvaart niet voor de hand. 

HLT-
gemeenten 

Tegenstrijdig met doelstellingen ISG  stimuleren recreatief varen. Zou 
goed zijn dat deze maatregel of het versoepelen er van integraal beke-
ken wordt, dus voor de hele Bollenstreek. Vraag is wel welke doelstel-
ling prefereert, ISG of KRW?  
 

Gemeente 
Noordwijk 

Aangepaste zonering afstemmen op toekomstige inrichting van de oe-
vers 
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Maatregel 9 Uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer 

(water en natte oever) 

Interne sessie  Ook verbeteren van toezicht op contractuitvoering. 
Interne sessie  Meer dwingend en minder vrijblijvend formuleren 
Interne sessie  Gemeenten en andere stakeholders stimuleren om hun onderhoudsplan 

aan te passen aan ons onderhoudsconcepten 
Visserij  Graag, veel draagvlak voor.  
Gemeenten 
Bloemendaal 
en Heemstede 

Er wordt een beheerplan natuurvriendelijke oevers opgesteld vanuit de 
strategische samenwerking Rijnland-Heemstede- Bloemendaal. Wellicht 
een kans om dit beheerplan iets uit te breiden met waterkwaliteit ge-
richt onderhoud in de watergangen. 

HLT-
gemeenten 
 

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

Gemeente 
Noordwijk 

Aangepast beheer afstemmen op toekomstige inrichting van de oevers 

 
Maatregel 10 Dood hout aanbrengen 

Interne sessie  Is kansrijk, wel cultuuromslag schouw nodig. Voorwaarden bedenken 
waar wel en waar niet. Vraagt dus maatwerk voor watersysteembe-
heerders. 

Interne sessie  Risico in kaart brengen voor doorstroming en vaarwegen.  
Interne sessie  Vooral waar Rijnland verantwoordelijk is voor aanleg én beheer. 
Interne sessie  Aandachtspunten voor uitvoering: 

 En wat op natuurlijke wijze ontstaat laten liggen 
 Zones aangeven op basis van kansenkaart 
 Op schouwapplicatie weergeven 
 Combineren met bestaande obstakels, zoals steigers 
 Ook bewoners informeren 

Visserij  Graag, veel draagvlak voor.  
Zuid-Hollands 
Landschap 

Zuid-Hollands Landschap beheert 3,5 hectare aan boezemland / oever 
van de trekvaart. Alleen het oostelijke 
gedeelte. Zone tussen trekvaart en het spoor van prorail. Landschap 
Noord-Holland zou graag samenwerken met Rijnland om deze zone als 
natte ecologische verbindingszone in te richten. Denk aan maaiveldver-
laging, vispijpen plaatsen, luwe zones (zodat vlokken in het water be-
zinken). Prorail wil samen met landschap Noord-Holland kijken wat ze 
van die strook kunnen maken. Landschap Noord – Holland kijkt of zij 
het beheer van klein strookje van prorail kunnen overnemen en het dan 
uiteindelijk een natte ecologische verbindingszone te maken. 

Gemeenten 
Bloemendaal 
en Heemstede 

Aan de Leidse Trekvaart liggen veel landgoederen (bijv Huis te Manpad, 
Iepenrode, Berkenrode , Geestgronden Bennebroek, zie kaart). Die 
hebben veelal steile beboste oevers. Wellicht hier mogelijkheden om via 
aanbrengen dood hout migratiemogelijkheden te bevorderen. Ditzelfde 
geldt voor de gronden in het Manpadslaan gebied. Dit is overwegend 
particulier terrein en overleg met grondeigenaren is nodig. 

HLT-
gemeenten 

 

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 Trek-
vaartsysteem zijn er genoeg. Niet specifiek te benoemen. Bij concreter 
krijgen maatregelen dit bespreken met gemeente. 
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Gemeente 
Noordwijk 

Bij aanpassing oeververdediging kan ruimte ontstaan voor dood hout. 
Ook zou onderzocht kunnen worden of een oeververdediging van dood 
hout haalbaar is. Samenwerking met Rijnland is wenselijk bij dergelijke 
innovaties.  

Gemeente 
Oegstgeest 

Let op de scheepvaart!  

Gemeente 
Oegstgeest 

Kansrijke locaties: 
 Het Irispark (zoekgebied) staat op de rol om te worden gereno-

veerd. Gemeente wil graag kijken of hier NVO’s kunnen worden 
toegevoegd. Evt subsidie Rijnland? 

 Het Hobrouckerpark zou eventueel ook een optie zijn (is zoekge-
bied) 

 De vijver aan de Adm. De Ruijterlaan (zoekgebied) biedt ook 
mogelijkheden. 

 Pastoorswatering (zoekgebied) zijn al NVO’s aangelegd, ook hier 
zijn wellicht nog mogelijkheden, is wel erg smal. 

 Mien Ruyspark zou ook kunnen, ligt niet in zoekgebied maar in 
Polder de Morsebel. 

 
Maatregel 

11 

Oevers uitrasteren als er vee aanwezig is. 

Interne sessie  Kansrijk, maar de omgeving mee krijgen is lastig.  
HSV Haarlem Check of dit bij bereikbare oevers is. Zie bijlage.  
HLT-
gemeenten 
 

Goede maatregel. Gemeente ervaart ook probleem. Wel de vraag stel-
len hoe groot het probleem is, gerichte plekken creëren, rest bescher-
men. Gemeente merkt op dat er ook enkele plekken zijn waar honden 
het water in gaan, ook daar zie je oevers die qua bekleding ‘kaal’ zijn. 

 
Maatregel 

12 

Eigenaren informeren over de schouwregels en de mogelijkheid 

om vegetatie te laten staan. 

Interne sessie  Geldt voor gemeenten en stakeholders  
Gemeenten 
Bloemendaal 
en Heemstede 

Altijd nuttig  

HLT-
gemeenten 
 

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 
Noordwijk 

Communicatie omtrent beheer combineren met communicatie project 
“oeverbescherming trekvaart”. Aandacht voor bewonersbelangen nood-
zakelijk. 

 
Maatregel 

13 

Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het ecologisch ef-

fect niet kritisch (jaargemiddeld msPAF <0,5%). Situatie kan 

verdere verbeterd worden met aanpak van de organische belas-

ting (ESF 7); 

Gemeente 
Katwijk 

Het deel binnen Katwijk loopt langs bedrijventerrein ’t Heen , met aan 
de andere kant volkstuinen en een paar kassen 

 
2. Aanvullende maatregelen 

Er is ook een aantal aanvullende maatregel voorgesteld, te weten; 
Stakeholder  Maatregel Advies 

Interne ses-
sie 

Kansen in de gemeente Leiden: grote 
bodemsanering in stedelijk gebied, 
combineren met wegwerken van bag-
gerachterstand. 

 Niet toevoegen aan de maatre-
gelenlijst, want geen effect op 
de KRW-maatlat voor dit wa-
terlichaam.  
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Bijlage 3 – 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 doe-
len 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 1,73 Slecht 1,56 Slecht 

 
Generieke emissie maatregelen kunnen voor een 10% reductie van fosfor in de Trekvaart 
zorgen. De verwachte toetswaarde is 1,56 mgP/l. Doel wordt 1,56 mgP/l. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Doorzicht 0,65 0,49 Matig 0,5 Matig 

 
Fosfaat is niet limiterend voor doorzicht. Ondanks dat het fosfaat iets minder wordt zal 
het doorzicht niet veel toenemen. Verwachte toetswaarde is 0,5. Doel wordt 0,5. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Algen 0,5 0,45 Matig 0,5 Goed 

 
Alg scores in het verleden hebben een score van 0,5 gehad. Dit is weer mogelijk doel 
wordt niet aangepast. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterplan-
ten 

0,45 0,42 Matig 0,45 Goed 

 
Met de geplande maatregelen in de trekvaart is een verbetering op de waterplanten 
maatlat mogelijk. Een EKR score van 0,45 is mogelijk. Doel wordt niet aangepast. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofau-
na 

0,4 0,38 Matig 0,4 Goed 

 
Macrofauna is reeds 0,4 doel wordt 0,4 EKR. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie vissen 0,25 0,43 Goed 0,3 Goed 

 
Toetswaarde voor vissen is tot nu toe boven de 0,3 EKR geweest, doel wordt naar boven 
aangepast naar 0,3. 
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Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-

Verkenner. 

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

TYPE 
WATERBODID MO-

DEL-
TYPE 

WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 

2
8 

Trekvaartsys-
teem 

M6a NL13_47 other Vol 1304867 The_geom 

 
Trekvaartsysteem, NL13_47 is een M6A. In de volgende tabel zijn de gekozen parame-
ters weergegeven die relevant zijn voor M6A. 
 
Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

Maintenance Onderhoud (2 klassen) 1,3 Verbetering onderhoud 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

2,3 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

1,56 Zie EJ 

Shipping Scheepvaart activiteit 
(2 klassen) 

1,3 Aantal zijtakken heeft een vaarverbod 

Shore Oeverinrichting (3 klas-
sen) 

1,7 NVO voorgesteld, grootste deel be-
schoeid 

Waterlevel dy-

namics 

Peilbeheer (3 klassen) 2 Vast peil, boezem 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Trekvaartsysteem de volgende GEP waar-
den volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-
maatlat die geldt voor M6A. 
Vis (GEP: 0,43) 
Alg (GEP: 0,3) 
Macrofyten (GEP: 0,15) 
Macrofauna (GEP: 0,20) 
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