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1. Samenvatting ESF beoordeling en maatregelen  

KRW-toetsing 

 

De biologie scoort ontoereikend, vanwege de ontoereikende score voor waterplanten en 
macrofauna. Vissen voldoen wel, algen scoren matig. 
De chemie scoort voor alle categorien slecht. 
 
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  
 
De ecologische sleutelfactoren van de vaarten van de Haarlemmermeerpolder voldoen 
overwegend niet. In dit waterlichaam is de aanvoer van nutriënten groot, ondermeer 
door de kwel en de doorspoeling (ESF1). Hierdoor is ook het lichtklimaat slecht.Dit wordt 
weerspiegeld in de eutrofe vegetatie (ESF4-6). De bedekking is gering. De beoordeling 
van zes van de acht ecologische sleutelfactoren is rood en kan allereerst worden verbe-
terd door de aanvoer van nutriënten te beperken. De geschitkheid van de habitat is on-
voldoende door veel beschoeiing en te diep water voor emerse planten en te weinig 
structuur voor macrofauna en vissen. Er wordt zowel in de primaire als de overige water-
gangen te veel geschoond.  Ook voldoet de toxiciteit in dit waterlichaam niet. Dit vormt 
de basis voor de maatregelen voor KRW3. Ondanks deze maatregelen zal dit systeem 
door de nutrientrijke kwel eutroof blijven. 
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Maatregelen 

 

De maatregelen voor de KRW3 periode (wkp portaaal) op basis van de esf analyse en het 
gebiedsproces 
 
 

Naam (KRW portaal) ESF  
KRW maatre-

gel. Code 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 4 IN07 

Aanvullend onderzoeksprogramma 8 S06 

Brongericht nutrienten - landelijk beleid 1,2,4,8 G01 

Brongericht nutrienten - landelijk beleid 1,2,3,4,8 G01 

KRW-voorlichtingsprogramma 6 S02 

Instellen natuurlijk waterpeil 4 IN14 

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

8 S06 

Behoud en beheer oeverbegroeïng 6 BE03 

Programma verwijderen vervuilde bagger 8 BE05 

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

8 S06 

 

Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,6 0,5 0,47 Matig 

biologie Waterplanten 0,4 0,25 0,23 Ontoereikend 

Biologie  Macrofauna 0,45 0,3 0,29 Ontoereikend 

biologie Vissen 0,6 0,6 0,68 Goed 

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

BOS Fosfor 0,39 0,49 0,54 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 70 Goed 

BOS pH 5,5-8,5 5,5-8,5 7,87 Goed 

BOS Chloride 600 600 539 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 21,2 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,5 0,47 Matig 

 

In het verleden zijn alg scores van 0,5 EKR mogelijk geweest. Dit is mogelijk dit doel-
weer te halen in de toekomst.  
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2. Kenmerken waterlichaam 

2.1 Administratieve gegevens 

 
Tabel 1 Administratieve gegevens 

Parameter Waarde  Figuur 1 Lig-

ging van het 

waterlichaam 

in Rijnland 

KRW code NL13_25 

 

KRW meetpunt ROP18068  
Watertype M3, Gebufferde regionale kanalen 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Polder 

VHR gebied Nee 
Zwemwaterlocatie Nee. De aangegeven locaties op de kaart 

(volgende bladzijde) liggen niet in het waterli-
chaam. 

 
In KRW1 was dit een M30type, zwak brakke wateren. De maatlatten van M30 bleken 
echter niet goed van toepassing op dit waterlichaam. Daarom is voor een zoet watertype 
(M3) gekozen. 

2.2 Begrenzing 

Het waterlichaam en het zoekgebied van de Vaarten Haarlemmermeerpolder ligt in het 
Noorden van Rijnland, zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 
In KRW2 is de begrenzing van dit waterlichaam afgestemd op het watersysteem. Alle 
hoofdwatergangen in het hoofdpeilvak zijn in KRW2 als waterlichaam begrensd. Het peil-
gebied waarin het waterlichaam ligt is als zoekgebied aangewezen. Zie hierover onder-
staande tekstbox.  
 

Zoekgebieden 

Vooral bij inrichtingsmaatregelen is in de kleinere wateren vaak meer ruimte dan in de 
hoofdwateren. Bovendien is het vanuit de afvoer- en scheepvaartfunctie vaak ongewenst 
om in de hoofdwateren inrichtingsmaatregelen te treffen. Voor de lijnvormige wateren 
introduceert Rijnland daarom de “zoekgebieden”. Dit zijn gebieden die hydrologisch met 
een waterlichaam zijn verbonden (geen stuwen/gemalen, gelijke peilgebied), 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 wel mee voor het betref-
fende waterlichaam en worden de doelen van het waterlichaam afgestemd op de moge-
lijkheden van het zoekgebied. 
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Figuur 1 Waterlichaam Vaarten Haarlemmermeerpolder 
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2.3 Landgebruik 

Het landgebruik in het het waterlichaam en het aangrenzend zoekgebied is overwegend 
agrarisch (aardappelen, granen, mais). Een beperkt deel is verhard door bebouwing of 
infrastructuur (Tabel 2 en Figuur 2).  
 
Tabel 2 Landgebruik Vaarten Haarlemmermeerpolder (oppervlakte vaarten en zoekgebied 
7591 ha) 

Landgebruik  
% 

agrarisch gras 13 

akkerbouw 49 

hoogwaardige teelten 4 

bebouwd  22 

natuur 6 

water 5 
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Figuur 2 Landgebruik Vaarten Haarlemmermeerpolder  

2.4 Hydrologie 

Het waterlichaam en zoekgebied Vaarten Haarlemmermeerpolder heeft een totaal opper-
vlak van 7591 ha en  is onderdeel van een diepe polder.  Het zomerpeil van het waterli-
chaam  is -6,07 m NAP, het winterpeil is -6,27 m NAP. De polder heeft een grote droog-
legging (1,20 m) en voedselrijke en zoute kwel. 
 
De afvoer van de Haarlemmermeer wordt bepaald door de gebiedseigen afvoer (kwel en 
neerslag) en door de afvoer van doorspoelwater (Tabel 3). Het water wordt voornamelijk 
afgevoerd in het noorden bij gemaal Lijnden. Gemaal Willem I en gemaal Leeghwater 
worden in extremere situaties voor afvoer gebruikt. Inlaat van water vindt plaats bij ge-
maal Leeghwater direct op de hoofdvaart en via ca 75 kleine inlaten langs de ringvaart. 
De verblijftijd van het water in de hele polder is ca 2 à 3 maanden.  
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Ten behoeve van de agrarische functie wordt het oppervlakte water met behulp van ge-
maal Leeghwater doorgespoeld om de concentraties chloride te verlagen. In 2018 is het 
doorspoelbeleid aangescherpt op basis van het onderzoek ‘Slimmer doorspoelen Haar-
lemmermeer’. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit enigszins en neemt de chloridecon-
centratie lokaal af. Modelonderzoek toont aan dat kwel en doorspoelwater de grootste 
bronnen van fosfaat zijn in de Haarlemmermeer (Tabel 4). 
 
Tabel 3 Waterbalans Haarlemmermeerpolder (Mm3) (Bron: Slimmer doorspoelen Haar-
lemmermeer) 

 
 
Tabel 4 Debieten en P concentraties Haarlemmermeerpolder (bron:  gegegens DINOLo-
ket) 

 Volume (m3) Min P Max  P 

Kwel 26000000 1 5.7 
Inlaat 40000000 0.2 0.5 
Uit- en afspoeling 8240000 0.5 0.6 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW1 en KRW2 

Tabel 5 Doelen Vaarten Haarlemmermeerpolder 

Parameter Defaultnorm watertype 

M3 

Doelstelling KRW2 (GEP) 

Biologische Kwaliteitselementen 
Algen 0,6 0,6 
Waterplanten 0,6 0,4 
Macrofauna 0,6 0,45 
Vissen 0,6 0,6 
   
Biologie ondersteunende stoffen 
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) 0-300 0-300 
Temperatuur (◦C) < 25 < 25 

Doorzicht (m) >0,65 >0,65 
In rood: aangepaste doelen 

 
De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS)  hebben 
per watertype een defaultnorm (Stowa rapporten  2012;31 en 34). Deze doelen kunnen 
worden aangepast door  de waterbeheerder. De aanpassingen moeten wel onderbouwd 
worden met argumenten (lit. 26).  
 
Voor de Vaarten Haarlemmermeer (watertype M30) is rekening gehouden met de hoge 
achtergrondbelasting. De doelen voor waterplanten 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 tot 2019 

Eind 1999 zijn enkele kleine rioolwaterzuiveringsinstallaties in de Haarlemmermeerpolder 
gesaneerd. Het afvalwater wordt sindsdien gezuiverd op de installaties Zwanenburg en 
Zwaanshoek. Het effluent van deze installaties wordt op de Ringvaart geloosd, en komt 
dus niet meer in de polder. Het effect van deze maatregel was destijds duidelijk te zien in 
het gehalte totaal-fosfor. Omdat er nog steeds fofor in overmaat aanwezig is, is rond 
1999/2000 geen staptrend herkenbaar in het chlorofylgehalte noch het doorzicht. 
 

3.3 Naar aanleiding van de analyses in KRW1 en KRW2 is geconstateerd dat het water te 

voedselrijk is en zijn maatregelen voorgesteld (Ontwikkelingen waterkwaliteit 

en ecologie 
Uit Tabel 7 blijkt dat de toetswaarden over het algemeen stabiel zijn de laaste jaren, 
maar ook er teveel nutriënten en te laag doorzicht in de watergangen is. De verbetering 
van de ecologie stagneert. 
 
 
Tabel 6). Naar aanleiding van het watergebiedsplan zijn eveneens een aantal maatrege-
len voorgesteld.  
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3.4 Ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie 

Uit Tabel 7 blijkt dat de toetswaarden over het algemeen stabiel zijn de laaste jaren, 
maar ook er teveel nutriënten en te laag doorzicht in de watergangen is. De verbetering 
van de ecologie stagneert. 
 
 
Tabel 6 Maatregelen KRW1 en KRW2 Vaarten Haarlemmermeerpolder 

 Maatregel Type maatregel Status 

KRW1 Aanleg natuurvriendelijke 
oevers  
(9% van de oeverlijn) 

Inrichtingsmaatregel Naar KRW2 

KRW1 Vispasseerbaar maken 
twee gemalen naar Ring-
vaart 

Inrichtingsmaatregel vervallen 

KRW1 Natuurvriendelijk onder-
houd 

Beheer en onderhoud Uitgevoerd 

KRW1 Emissiereductie in boezem Emissiemaatregel Nog uit te voe-
ren 

KRW2 generiek landbouwbeleid, 
generiek emissiebeleid 
 

Nutriënten Nog uit te voe-
ren 

KRW2 Aanleggen natuurvriende-
lijke oevers:  meeliften 
met ruimtelijke ontwikke-
lingen, hier liggen veel 
kansen 

Inrichting  In voorberei-
ding met ge-
meente 

KRW2 Beheer en onderhoud: 
toepassing van onder-
houdsplannen 

Verwijdering Uitgevoerd 

WGP Beperken doorspoelen Nutriënten Uitgevoerd 
 Baggeren Nutriënten Gedeeltelijk 
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Tabel 7 Toets waarden Vaarten Haarlemmermeerpolder 

 
Hieruit blijkt dat het GEP KRW2 op geen van de maatlatten wordt gehaald.  
 
Waterplanten  
 Waterplanten scoren ontoereikend. Het aantal soorten oever- en waterplanten is op de 
meeste locaties beperkt. Op één locatie voldoen de waterplanten aan de norm. De emer-
se en drijfbladplanten voldoen op alle locaties niet aan de norm. De hoeveelheid submer-
se planten is op ongeveer de helft van de locaties voldoende. 
 
Macrofauna 
De macrofauna van de Vaarten Haarlemmermeerpolder scoort ontoereikend. 
 
Visstand 
De vissen scoren goed. Als we naar de deelmaatlat kijken zien we dat de abundantie niet 
goed scoort maar de soortensamenstelling wel. Het aandeel brasem en karper bedraagt 
circa 86% van de biomassa vis. De hoeveelheid plantminnende vis is dan ook beperkt. 
 
Algen 
De algen zijn beoordeeld als matig  
 
De diagnose van KRW 1 en KRW2 heeft uitgewezen dat het water te voedselrijk is en niet 
voldoet aan de norm. De vegetatie is door de voedselrijkdom onvoldoende ontwikkeld: er 
zijn te weinig kritische soorten, te geringe bedekking en aanwezigheid van flab. Ook in 
2018 is het oordeel voor 2018 (en voorgaande jaren) dat de diagnose ‘ontoereikend’ is. 
De chemie voldoet niet . 
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3.5 Toestand 2019 

 

 
 
Biologie: de biologie scoort ontoereikend, vanwege de ontoereikende score voor water-
planten en macrofauna. Vissen voldoen wel, algen scoren matig. 
Chemie: de chemie scoort voor alle categorien slecht. 
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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. 
 
Fosfor is in overmaat aanwezig in de Vaarten Haarlemmermeerpolder. De herkomst is 
niet precies bekend, maar de belangrijkste bronnen die worden genoemd zijn uit- en af-
spoeling uit de percelen, zoutwellen/kwel en afbraak van veen. Op grond van de water-
balans is de belasting van de vaarten Haarlemmermeerpolder extreem hoog als gevolg 
van kwel en het doorspoelen ervan. Bovendien vormt het polderwater een significante 
bron van nutriënten voor de boezem.  
 
Nutriënten zijn het gehele jaar ruimschoots beschikbaar. Aan het seizoenspatroon zien 
we dat in de warme maanden de concentratie van beschikbaar vrij opneembaar PO4 toe-
neemt. Hier is sprake van nalevering. 
 

De P-belasting van de vaarten van de Haarlemmermeerpolder is geschat op basis van 
een P-concentratie van de kwel van 3,5 g P/m3. De uit- en afspoeling is verdeeld over 
historische belasting, actuele belasting en geogeen (gebiedseigen afbraak organische 
stof). De totale belasting is extreem hoog en leidt ook zonder antropogene invloed tot 
zeer voedselrijke omstandigheden (Tabel 8 en Figuur 3 Bronnen van fosforbelas-
tingFiguur 3). 
 
Tabel 8 Belasting Vaarten Haarlemmermeerpolder 

Gemiddelden P in gP/m3 

N in 

gN/m3 

IN_Neerslag 0,02 2 

IN_Kwel 3,6 6 

IN_LandWater 0,42 3,5 

IN_Berekend 0,15 3 
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Figuur 3 Bronnen van fosforbelasting 

De verblijftijd in de hoofdvaarten van het waterlichaam is kort (minder dan 20 dagen). 
 

Zeer hoge nutriëntengehalten (hypertrofie) vergroten de kans op dominantie van sto-
ringssoorten zoals waterpest, hoornblad, kroos en flab.  
 

Knelpunten 

Fosfor is in overmaat aanwezig in de Vaarten Haarlemmermeerpolder. De belangrijkste 
bronnen zijn uit- en afspoeling uit de percelen, zoutwellen/kwel en afbraak van veen.  
Het is belangrijk om te streven naar verlaging van de nutriëntenconcentraties in de pol-
ders. In de Haarlemmermeerpolder vormen fosfaatrijke zoutwellen een belangrijke bron. 
De nutriënten in de polder zijn verder afkomstig van uit- en afspoeling van meststoffen 
van de landbouwgronden en soms ook van afbraak van veen. In stedelijk gebied kunnen 
overstorten een bron zijn. Deze bronnen pakken we aan via het generiek beleid, zoals 
het landbouwbeleid en het emissiebeleid. 

 
 
ESF 1 = Rood  
 
 
 

Maatregelen 

- Verminderen nutrienten: 
o Generiek landbouwbeleid 
o Generiek emissiebeleid 

- Verminderen doorpoelen  
 

Afgevallen maatregel: 

Kwel tegengaan door peilverhoging, deze maatregel valt af ivm significante schade aan 
de gebruiksfunctie. 
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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. 
 
Huidige situatie 

De vaarten Haarlemmermeerpolder hebben een waterdiepte van ca 1-1,5 m. Er is 0,65 m 
doorzicht nodig om voldoende licht op de bodem te krijgen om plantengroei mogelijk te 
maken. Het doorzicht is ongeveer 0,3 – 0,6 in het zomerhalfjaar. Het gemiddelde is zeer 
variabel in tijd en ruimte.  
 
De in- en uitspoeling en kwel leiden tot hoge nutriëntenconcentraties. Verder zijn algen 
niet nutrientgelimiteerd maar wel in voldoende hoge concentraties aanwezig om het 
doorzicht negatief te beinvloeden. Ondanks de hoge nutrientenbelasting blijft de algen-
groei toch nog beperkt in de hoofdvaarten door het betrekkelijk algen vrije doorspoelwa-
ter uit de boezem. Verder is de verblijftijd in de polder te kort voor algengroei. Gevolg is 
dat de ESF norm (0,6 meter doorzicht in vaarten dieper dan 1 meter) niet wordt gehaald 
over het algemeen. Invloed van bodemwoelende vis op het doorzicht van de vaarten is 
niet evident, maar speelt mogelijk wel een rol. 
 
Knelpunten 

Er is op de meeste locaties door overmaat van nutriënten en algen onvoldoende lichtval 
op de bodem om de groei van ondergedoken waterplanten mogelijk te maken.  
 

 
 
ESF 2 = ROOD  
 
 

 

Maatregelen 

- Aanvoer nutrienten verminderen 
o Generiek landbouwbeleid 
o Generiek emissiebeleid 

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. 
 
Huidige toestand 

Ondanks gebrek aan gebiedsdekkende metingen van de bodemkwaliteit, gaan we er van 
uit dat er nalevering plaatsvindt in de poldervaarten. Dit is gebaseerd op hoge concentra-
tie nutriënten in de kwel en de grote uit-  en afspoeling. We concluderen dat de bodem 
een hoge nutriënt inhoud heeft. De zomerwaarden van fosforconcentratie in de vaarten 
wijzen inderdaad op nalevering uit de bodem. Ondanks de mogelijk hoge Fe waarden in 
de bodem zal bij zuurstofloosheid sterke explosieve flux van P uit de bodem optreden. 
 
Knelpunt  
Gebaseerd op hoge concentratie nutriënten in de kwel en de grote uit-  en afspoeling, 
concluderen we dat de bodem een hoge nutriënt inhoud heeft. Effectieve maatregelen 
zijn kwel tegengaan door peil verhogen en de aanvoer van nutriënten verminderen. Dit 
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valt onder ESF 1. Baggeren is niet effectief, omdat de aanvoer van nutriënten via kwel 
blijft bestaan. 

 
 
ESF 3 = Rood  
 

 

 

Maatregel 

- Aanvoer van nutrienten verminderen (ESF1) 
o Generiek landbouwbeleid 
o Generiek emissiebeleid  

 
De maatregel “kwel tegengaan door peilverhoging” valt af ivm significante schade aan de 
gebruiksfunctie 

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. 
 
Habitatgeschiktheid vegetatie 
Er is sprake van zoute kwel in de polder. De concentraties chloride zijn door het door-
spoelen van de polder, echter niet zeer hoog. We verwachten dat de chlorideconcentra-
ties voor de meeste soorten in de gebufferde regionale kanalen geen probleem zijn. 
 
De inrichting van de wateren is niet optimaal voor de emerse plantengroei en mogelijk 
ook niet optimaal voor de ondergedoken en submerse waterplanten vanwege het beperk-
te doorzicht. De waterdiepte varieert volgens de legger van circa 2 meter in de grote 
hoofdwatergangen tot 0,5 meter in de overige watergangen, maar de actuele diepte is 
niet bekend. Het talud van de watergangen is over het algemeen steil en er zijn in de 
hoofdwatergangen ook veel beschoeiingen aanwezig (Figuur 5). Deze watergangen zullen 
dan aan de kant ook vaak te diep zijn voor emerse planten. In de overige watergangen is 
de diepte niet beperkend voor emerse waterplanten.  
 
Het waterpeil is tegennatuurlijk. Voor de ontwikkeling van oeverwaterplanten (droogval) 
is het beter een laag peil in zomer en hoger peil in winter/lente te hanteren. 
 
De circa 20 kilometer natuurvriendelijke oevers in het hoofdpeilvak van de Haarlemmer-
meerpolder zijn positief voor het habitat (zie Figuur 6). Bagger speelt een ondergeschikte 
rol. De meeste hoofdwatergangen zijn in 2012 gebaggerd. De andere hoofdwatergangen 
zijn in de periode van 2007 tot 2009 gebaggerd. Een aantal watergangen wordt ook in 
2019 gebaggerd (Figuur 7).  
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Habitat vissen 
De hoeveelheid oppervlaktewater in het hoofdvak van de Haarlemmermeerpolder is met 
meer dan 20 hectare ruim voldoende (groter dan 5 ha) voor een gezonde visstand.  In 
het waterlichaam en het omringende zoekgebied is de variatie in waterdiepte en de 
structuur van planten voldoende. In de hoofdwatergangen alleen is de habitatgeschikt-
heid voor vissen onvoldoende door de diepe kanten en de beschoeiingen en het gebrek 
aan oeverplanten. Het habitat is door de combinatie van overmaat aan nutriënten en 

 

Figuur 5 Oeververdediging in 
de polder obv beschikbare ge-
gevens 2019 

Figuur 4 Aangelegde NVO’s 

Figuur 6 Baggerwerkzaamheden in de Haarlemmermeerpolder gedurende de laatse 
jaren 
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gebrek aan structuur weinig geschikt voor de gewenste plantenminnende vissoorten. 
Vrije migratie binnen de polder is mogelijk omdat het water in het hoofdpeilvak slechts is 
in een deel van de gevallen verbonden door dammen met duikers. De duikers zijn pas-
seerbaar voor vis, dwz. ze zijn over het algemeen  kort, onduidelijk is echter of de dui-
kers voldoende lucht en diameter hebben. Alle benodigde habitats zijn te bereiken voor 
de vissen. Dit draagt bij aan de habitatkwaliteit 
In het waterlichaam is een groot bestand aan karper en brasem aanwezig (206 kg/ha).  
Deze vissen beperken door het woelen in de waterbodem mogelijk de kieming en groei 
van ondergedoken waterplanten. 
 

Knelpunten  

Het habitat in het waterlichaam is niet geschikt voor oeverplanten en waterplanten.De 
oorzaken hiervan zijn: 

- Steile oevers en beschoeiing van de hoofdwatergangen; 
- Tegennatuurlijk waterpeil beter laag peil in zomer en hoger peil in winter/lente 

Doorzicht te beperkt door teveel algen; 
- Omwoeling van de bodem door de aanwezigheid van brasem en karper 

Door het ontbreken van structuur in de vorm van vegetatie ontbreekt ook goed habitat 
voor macrofauna en vissen. 

 
  
ESF4 = Rood 

 
 

 

Maatregelen 

- Aanleg NVO’s, zie ook NVO structuurkaart Haarlemmermeer (Rijnland, 2018). Er 
worden door de aanleg van de piekberging in de Haarlemmermeerpolder natuur-
vriendelijke oevers aangelegd. 

o De oevers verflauwen in het waterlichaam, waar dit mogelijk is i.v.m. het 
introduceren van extra kwel. In het zoekgebied is dit niet nodig. 

o Ondiepe zones/ moeras aanleggen binnen het zoekgebied voor meer oe-
vervegetatie Aan te leggen als NVO 

o  
- Natuurlijk peil introduceren: Laag in zomer hoger in voorjaar en winterperiode. Dit 

is beter voor de kieming van oeverplanten en paai van vissen 

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 water- en oeverplanten 
Aangezien veel soorten in de omgeving voorkomen en de migratie afstanden van veel 
planten relatief groot zijn, verwachten we dat de verspreiding geen knelpunt is. De ver-
spreiding van wortelstokken van drijfbladplanten wordt mogelijk beperkt, doordat ze niet 
door het krooshek komen of  stukslaan in het gemaal. 
De vestiging van planten kan wel enige tijd duren omdat de habitat niet optimaal is. Wel 
is de begroeing in de polder gevarieerder dan in de omgeving.  
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Verspreiding van macrofauna 
Macrofauna kan zich op veel manieren verspreiden via het water en via de lucht. Binnen 
het waterlichaam zijn er geen barrières voor de verspreiding van macrofauna. Ook uit-
wisseling van macrofauna tussen het waterlichaam en overig water of de boezem is mo-
gelijk, al is het maar via het inlaten of uitmalen van water. Verspreiding is geen beper-
kende factor voor de samenstelling van macrofauna in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van vissen 
De visstand in het waterlichaam is gevarieerd, alle gewenste soorten zijn aanwezig, hoe-
wel niet in de gewenste verhoudingen. De verspreiding van vissen is daarom geen be-
lemmering voor een goede visstand. 
 
Er is geen migratie mogelijk tussen het hoofdvak van de polder en de overige peilvakken, 
en er is ook geen migratie tussen polder en boezem mogelijk. Dit is geen beperking voor 
een goede visstand aangezien het waterlichaam voldoende groot is.  
Migratie naar de boezem via een vispassage biedt voor deze vissoorten geen oplossing, 
aangezien de habitat (begroeide wateren) in de boezem rond de Haarlemmermeerpolder 
nauwelijks aanwezig is. Vissterfte treedt op bij passage door het  gemaal de Lijnden. An-
dere gemalen in het gebied worden ook als niet visveilig beoordeeld. 
 
Knelpunten  
Er zijn geen knelpunten voor verspreiding. 
 
Er zijn twee aandachtspunten: 

- Visveiligheid gemaal (vissterfte). 
- Duikers aanpassen als deze te krap zijn of als er geen lucht boven het water aan-

wezig is. 
  
 

 ESF5 = groen  

 

 

 

Maatregelen 

Er zijn geen maatregelen nodig om de verspreiding te verbeteren 

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 
De hoofdwatergangen in Haarlemmermeerpolder worden door Rijnland ecologisch onder-
houden. Het onderhoud is door middel van een berekening afgestemd op de noodzakelij-
ke doorstroming en de maximale hoeveelheid vegetatie. Op locaties waar dit geen knel-
punt is, kan vegetatie blijven staan. De mogelijkheden om vegetatie te laten staan zijn 
beperkt in de vaarten van de Haarlemmermeerpolder aangezien het grootste 
deel/volledige breedte van de vaarten benodigd is als hydraulisch profiel .  
De vaarten van het waterlichaam worden geschoond. De intensiteit en percentage van 
het nat oppervlak verschilt per watergang. In een aantal watergangen is dit te intensief 
met name in het najaar. In Figuur 7 is weergegeven waar vegetatie kan blijven staan.   
 
Waarschijnlijk hebben kreeften een beperkte invloed op de vegetatie. Kreeften kunnen 
problemen veroorzaken in watergangen doordat ze de bodem omwoelen en graven in 
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oevers, waardoor troebel water ontstaat en waterplanten minder tot ontwikkeling kunnen 
komen. Tegelijkertijd prederen ze op onderwaterfauna, eieren en larven van amfibieën 
en vis maar ook knippen/ eten ze vegetatie, waardoor deze verdwijnt. De rivierkreeften 
vormt voedsel voor tal van dieren zoals roofvissen en verschillende vogelsoorten. Het 
vissen op kreeft leidt waarschijnlijk niet tot minder kreeft. 
 

 
Figuur 7 Ruimte voor vegetatie 

De overige watergangen worden onderhouden door de eigenaar. Doorgaans gebeurt dit 
eens per jaar in het najaar, waarbij meestal volledig wordt geschoond. In de overige wa-
tergangen is hierdoor in de winter weinig beschutting voor vissen en macrofauna aanwe-
zig. Bovendien kan te intensief schonen de diversiteit van de vegetatie beperken. De 
schouwregels zijn sinds 2018 versoepeld ten behoeve van de ecologie ( 
 
Tabel 9).  
 
Tabel 9 Schouwregels 2018

 
 
Er zijn geen waarnemingen van de graskarper.  
 
Ganzen worden actief bestreden in opdracht van de provincie Noord Holland. Met name 
in de nabijheid van de luchthaven streeft men naar zo min mogelijk vogels, om vogel-
aanvaringen met vliegtuigen te voorkomen. De verwachting is dat vraat door ganzen 
alleen bij nieuwe aanplant een probleem kan vormen. Vanwege beperkte aanwezigheid 
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van veehouderijen en de steile oevers verwachten we geen negatieve effecten van vee 
op de oeverbegroeiing. Muskusratten en beverratten worden bestreden. Waarschijnlijk 
heeft begrazing door deze dieren weinig effect op de begroeiing.  
   
Verwijdering van vissen en andere organismen  
Omdat de maatlat vissen goed scoort, wordt ingeschat dat de verwijdering van vis geen 
knelpunt oplevert. In de Haarlemmermeerpolder vissen beroepsvissers. De doelsoorten 
zijn met name aal en Amerikaanse rivierkreeft. Sportvisserij verenigingen hebben hier 
ook visrechten. Het effect van de visserij op de dichtheden van vis is niet bekend. 
In de nationale database flora- en fauna zijn er waarnemingen van rivierkreeften in de 
Haarlemmermeerpolder.  
 
Aalscholvers en reigers onttrekken vis aan het watersysteem, maar in de visbemonste-
ring zijn geen grote afwijkingen in de lengte klasses van vissen aanwezig.  
 

Knelpunten 
De conclusie is dat de verwijdering door schoning in een deel van het waterlichaam (met 
name in het najaar) en het zoekgebiedte te intensief is. Van de verwijdering door dieren 
wordt inschat dat deze beperkt is. De grootste invloed is te verwachten van vogels (gan-
zen). 

 

 

ESF 6 = rood  
 

 

 

Maatregelen 

- Verbreden hoofdwatergangen om ecologisch beheer mogelijk te maken 
- Informeren onderhoudsplichtigen over nieuwe regels schoningsbeheer. 
- Uitvoeren ecologisch onderhoud nat profiel hoofdwatergangen (evt mbv 

groen/blauwe diensten) 

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. 
 
Potentiële bronnen van organische belasting voor het waterlichaam Vaarten Haarlem-
mermeerpolder zijn: 

- Afspoeling van mest in landelijk gebied (met name akkerbouw); 
- Overstorten (totaal ruim 100); 
- Ongerioleerde lozingen (totaal geschat op circa 1000 huishoudens); 
- Andere (meer ‘natuurlijke’) directe bronnen zoals bladval, vogel- en hondenpoep 

en dergelijke worden verwaarloosbaar geacht. Wel zouden deze via overstorten 
van verbeterd gescheiden stelsels of via de hemelwaterafvoeren van gescheiden 
rioolstelsels nog aanzienlijk kunnen bijdragen. 

 
De zuurstofhuishouding wordt op het KRW-meetpunt (ROP18068) als goed beoordeeld; 
de zomergemiddelde zuurstofverzadiging lijkt sinds 2009 wel een dalende trend te laten 
zien: tot en met 2015 schommelt deze grofweg tussen de 80% en 90%. Vanaf 2016 ligt 
deze rond de 70% (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Tot 2013 waren de 
pieken in de zuurstofverzadiging beduidend hoger (tot boven de 150%), %), terwijl deze 
daarna nauwelijks de 120% overschrijdt. 
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Figuur 8  zomergemiddelde zuurstofverzadiging op meetlocatie ROP18068 (2009-2018). 

In het waterlichaam zijn geen zwemwaterlocaties aanwezig. Wel wordt het waterpeil van 
de Haarlemmermeerse Bosplas en de Toolenburgse Plas beheerd door water uit het KRW-
waterlichaam Vaarten Haarlemmermeerpolder in te laten. In elk van beide plassen liggen 
twee zwemwaterlocaties, te weten: Haarlemmermeerse Bos zuidstrand en spartelvijver, 
Recreatieplas Toolenburg strand en zwemvijver. Buiten de Haarlemmermeerse polder ligt 
zwemwaterlocatie Molenplas op minder dan een kilometer afstand van gemaal Koning 
Willem I. Al deze vijf locaties kunnen potentieel beïnvloed worden door de kwaliteit van 
het water uit Vaarten Haarlemmermeerpolder. De zwemvijver in de Toolenburgse Plas 
scoort ‘aanvaardbaar’, de andere locaties scoren ‘goed’ (1x) of ‘uitstekend’ (3x). De ach-
terliggende oorzaak van de zwemwaterkwaliteit in de Toolenburgse Plas is niet het in-
laatwater uit het KRW-waterlichaam Vaarten Haarlemmermeerpolder. 
 
De leggerdiepte voor Vaarten Haarlemmermeerpolder is voldoende (veelal >1m). In het 
zoekgebied binnen peilvak GH-140.00 is tussen Hoofddorp en Lijnden en tussen Hoofd-
dorp en Bennebroek het aandeel in lengte van watergangen met een leggerdiepte van 
0,25m of minder aanzienlijk (grofweg de helft). Dit maakt het watersysteem gevoeliger 
voor organische belasting. 
 
Hoewel deze ESF voldoet, is de verminderde zuurstofverzadiging in de laatste jaren 
(2016-2018 vs 2009-2015) een aanwijzing dat verbetering gewenst is.  
 
Toetsing  

Om te toetsen of aan de gewenste situatie wordt voldaan kijken we naar de volgende 
parameters: 

- Zuurstofverzadiging (60 – 120%); 
- Zwemwatertoetsing (‘goed’ of ‘uitstekend’). 
- Dalende trend in zuurstofconcentraties en -verzadiging  

 
 

 

ESF7 = groen 

 
 

 
Maatregelen om van huidig naar gewenst te komen 

Geen maatregelen nodig  
 
Verbetermogelijkheden: Enkele opties om de zuurstofhuishouding (lokaal) te verbeteren: 

- Poldersloten <0,5m diep verdiepen, zodat circa 75% van de poldersloten een wa-
terdiepte van minimaal 0,5m heeft; dit moet ook verankerd worden in de legger. 

- Regulier emissiebeleid:  
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o Het effect van riooloverstortingen (m.n. in Nieuw Vennep met 11 overstor-
ten op de Hoofdvaart) reduceren door afkoppelen van verhard oppervlak 
(bronaanpak) en of meer regelmatig bagger uit de watergangen nabij 
overstorten verwijderen. 

o Ongerioleerde panden en woonboten (inclusief gemalen en brugwachters-
huisjes) aansluiten op het riool of zorg dragen dat deze via een goed wer-
kende IBA lozen, indien sprake is van lozing van zogenaamd ‘zwart’ huis-
houdelijk afvalwater (wc-doorspoeling). 

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. 
 
Oppervlaktewater 
Het waterlichaam Vaarten Haarlemmermeerpolder voldoet niet voor ammonium, fluoran-
theen, benzo(b)fluorantheen, benzo(g,h,i)peryleen, zink, esfenvaleraat, tributyltin 
(TC4ySn; ook bekend als TBT) en PFOS en. In de periode 2010-2018 werd daarnaast 
incidenteel ook de normen voor de gewasbeschermingsmiddelen deltamethrin, imidaclo-
prid en lambda-cyhalothrin en van koper overschreden. 
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van het KRW-meetpunt (ROP18068) 
doorgerekend. De metingen van parameters onder de rapportagegrens worden hierbij 
niet meegenomen. De msPAF-score is in 91 van de 199 monsters nul. In vier monsters is 
de score hoger dan 5%, de overige waarden liggen onder de 1,5%. De jaargemiddelde 
score komt in 2015 en 2016 boven de waarde van 0,5%. De maximale msPAF-score in 
deze jaren bedragen respectievelijk 15,8% en 7,9%; in beide gevallen op basis van ge-
wasbeschermingsmiddelen, met name: alpha-cypermethrin, deltamethrin, esfenvaleraat, 
fenvaleraat, lambda-cyhalothrin. Op basis van de beoordeling van de toolkit-resultaten 
voldoet dit waterlichaam niet. 
 
De aangetroffen ammonium/ammoniak-concentraties zijn in ca. 50% van de monsters 
bepalend voor de msPAF-score. Het ecologische effect is echter beperkt tot maximale 
bijdrage aan de msPAF-score van 1,4%.  
 
De metalen zink en koper worden ieder kwartaal gemonitoord en daarbij regelmatig in 
licht verhoogde concentraties aangetroffen. Voor zink werd sinds 2009 alleen in septem-
ber 2017 en maart 2018 met piekconcentraties van resp. 19 en 20 µg/l niet voldaan aan 
de MAC-normwaarde.  Voor koper werd alleen in september 2010 een normoverschrij-
dende piekconcentratie (47 µg/l) aangetroffen, waardoor aan de JG-normwaarde niet 
werd voldaan (ter info: er is geen MAC-normwaarde voor koper). Koper overschrijdt de 
laatste jaren na de tweedelijnsbeoordeling - beoordeling op basis van biobeschikbaarheid 
– niet meer de norm.  
 
De PAK fluorantheen wordt vrijwel continu aangetroffen in de range van 0,02 tot 0,1 
ug/l. De hoogste concentraties worden voornamelijk in de wintermaanden (december, 
januari en februari). De JG-normwaarde wordt hiermee sinds 2011 elk jaar overschre-
den. 
De andere genoemde PAK, benzo(b)fluorantheen en benzo(g,h,i)peryleen, worden meer 
incidenteel aangetroffen en vallen onder de ubiquitaire (alomaanwezige) stoffen. Ben-
zo(b)fluorantheen is aangetroffen in 2011 en 2016, waardoor de MAC-normwaarde werd 
overschreden. Benzo(g,h,i)peryleen werd in de jaren 2009 en 2010 diverse keren aange-
troffen. Daarna alleen nog incidenteel in 2012 en 2016. In deze jaren werd de MAC-
normwaarde voor deze PAK overschreden. 
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Het middel imidacloprid wordt sinds 2009 gemonitord en regelmatig aangetroffen waar-
door deze niet aan de JG-norm voldoet. Alleen begin 2015 kwamen de piekconcentraties 
(2x) boven de MAC-normwaarde uit. Sinds 2017 wordt dit middel niet of nauwelijks meer 
aangetroffen.  
De andere genoemde gewasbeschermingsmiddelen zijn sinds 2015 meegenomen in het 
analysepakket. Deze middelen alpha-cypermethrin, deltamethrin, lambda-cyhalothrin, 
esfenvaleraat en fenvaleraat werden in 2015 en 2016 incidenteel aangetroffen. Omdat de 
rapportagegrenzen voor deze middelen een factor 10 of meer boven de betreffende nor-
men liggen, werd daarmee ook de normwaarden (zowel MAC als JGM) overschreden.  
Sindsdien zijn geen van deze middelen meer boven de rapportagegrens aangetroffen. 
 
Abamectine is sinds 2011 eenmaal aangetroffen, namelijk in februari 2011 in een con-
centratie van 0,32 µg/l. Daarmee werd dat jaar niet voldaan aan de MAC- en de JG-
norm. Bij de overige monsters (maandelijkse monitoring) blijft de concentratie abamecti-
ne onder de rapportagegrens. Abamectine is als probleemstof komen te vervallen. 
 
TBT en PFOS zijn niet op de KRW-meetlocatie ROP18068 in het KRW-waterlichaam zelf 
aangetroffen maar op de gekoppelde meetlocatie van het Toestand- en Trendmonitoring 
meetnet RO021B (bij boezemgemaal Halfweg). Er zijn vooralsnog binnen dit KRW-
waterlichaam geen lokale bronnen van TBT bekend. Voor PFOS zijn diverse PFOS-
verontreinigingen van land- en of waterbodem bekend (oorzaak: gebruik PFOS-houdend 
blusschuim) die ook dit watersysteem belasten. Aanpak van deze stoffen lift vooral mee 
met het generiek emissiebeleid. 
 
Waterbodem 
Het overgrote deel van de baggertrajecten voldoet aan Rijnlandse doelstelling voor de 
waterbodem. Her en der verspreid liggen enkele trajecten, waar de waterbodem niet vol-
deed. De klassebepalende parameters zijn ook zeer divers: zink, PCB, PAK, hepta-
chloorepoxide en PFOS. De laatste drie zijn ubiquitaire stoffen; stoffen die wijd verspreid 
in het (water)milieu kunnen worden aangetroffen. Alleen voor PFOS is een bron te vinden 
als verklaring voor de aangetroffen verhoogde gehalten, namelijk: de toepassing in blus-
schuim (verontreinigde locaties op Schiphol of nabij brandweeroefenlocaties). 
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 
 
Knelpunt 

De normen voor chemische verontreiniging in oppervlaktewater worden overschreden 
 

 
 
 ESF8 = rood 
 
 

 

Knelpunten en maatregelen: 

- Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het ecologisch effect (msPAF-score) 
acceptabel. Kwel is de grootste natuurlijke (lees: niet beïnvloedbare) bron voor de 
hoge concentraties in dit waterlichaam. De achtergrondconcentraties voor ammo-
nium zullen in dit kunstmatige waterlichaam daardoor verhoogd zijn. Toepassing 
van mest op landbouwgrond  is hier de grootste bron door menselijk handelen.  
Maatregel: Terugdringen van de af- en uitspoeling van meststoffen in landelijke 
gebied  is hier een maatregel (zie ESF 1; generiek landbouwbeleid); 

- Metalen koper en zink: beide metalen vormen alleen in piekconcentraties een pro-
bleem. De oorzaken van deze pieken is niet bekend. Hierdoor is een gerichte aan-
pak niet mogelijk. Gezien de recentelijke piekconcentraties van zink tot boven de 
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MAC-waarde wordt aanbevolen de ontwikkeling van de concentraties van dit me-
taal goed in de gaten te houden. Koper is de laatste jaren niet normoverschrij-
dend aangetroffen. 
Maatregel: Een brononderzoek uit te voeren, bij voortzetting van de ontwikkeling 
in de zinkconcentraties in 2019; 

- Fluorantheen: deze PAK komt veel via atmosferische depositie in het water te-
recht. De achterliggende luchtemissies betreffen voornamelijk verbrandingspro-
cessen. Mogelijk is de depositie hier relatief hoog vanwege de ligging van de 
meetlocatie nabij vliegveld Schiphol (veel vlieg- en wegverkeer). Maatregel: Door 
stimuleren van de energietransitie kunnen de emissies vanuit deze bronnen wor-
den teruggedrongen; 

- Ubiquitaire stoffen benzo(b)fluorantheen, benzo(g,h,i)peryleen, tributyltin en 
PFOS (en in de waterbodem ook heptachloorepoxide): deze stoffen zijn overal po-
tentieel aanwezig en incidentele normoverschrijdingen kunnen nog lange tijd 
voorkomen. Op basis van de huidige kennis (hier niet gepresenteerd), zal het voor 
PFOS een voorlopig voortdurende overschrijding van de JG-normwaarde in opper-
vlaktewater betreffen. Toepassing van deze stoffen is niet of nauwelijks meer toe-
gestaan.  
Maatregel: Voorkomen van verdere verspreiding – extra zuivering van lozingen 
naar oppervlaktewater en verwijderen van ernstige (wa-
ter)bodemverontreinigingen uit het milieu – wordt voor zover mogelijk aanbevo-
len; (verwijderen vervuilde bagger (m.u.v. eutrofe bagger)) 

- Gewasbeschermingsmiddelen alpha-cypermethrin, deltamethrin, lambda-
cyhalothrin, esfenvaleraat, fenvaleraat en imidacloprid: deze middelen worden 
sinds 2017 niet meer in normoverschrijdende concentraties aangetroffen. Het lijkt 
daarmee geen probleem meer. Mogelijk is overgestapt op een ander middel, wel-
ke niet wordt geanalyseerd.  
Maatregel: Voorkomen dat middelen in het water terecht komen, en stimuleren 
van toepassing van de middelen die zo min mogelijk impact hebben op het wa-
termilieu (deze maatregel betreft niet alleen de agrarische sector); 

- Abamectine: geen probleemstof meer (dus geen maatregel). 

4.9 Conclusie ESF1-8 

De ecologische sleutelfactoren van de vaarten van de Haarlemmermeerpolder voldoen 
overwegend niet. In dit waterlichaam is de aanvoer van nutriënten groot, ondermeer 
door de kwel en de doorspoeling (ESF1). Hierdoor is ook het lichtklimaat slecht.Dit wordt 
weerspiegeld in de eutrofe vegetatie (ESF4-6). De bedekking is gering. De beoordeling 
van zes van de acht ecologische sleutelfactoren is rood en kan allereerst worden verbe-
terd door de aanvoer van nutriënten te beperken. De geschitkheid van de habitat is on-
voldoende door veel beschoeiing en te diep water voor emerse planten en te weinig 
structuur voor macrofauna en vissen. Er wordt zowel in de primaire als de overige water-
gangen te veel geschoond.  Ook voldoet de toxiciteit in dit waterlichaam niet. Dit vormt 
de basis voor de maatregelen voor KRW3. Ondanks deze maatregelen zal dit systeem 
door de nutrientrijke kwel eutroof blijven. 
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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 

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

1 Generiek landbouwbeleid G01 Kansrijk, want 
geen bezwaar. 

 Aanpak en coördi-
natie door het 
landbouwteam van 
Rijnland. 

2 Generiek emissiebeleid G01 Kansrijk, want 
geen bezwaar. 

  

3 Verminderen doorspoelen IN03 Weinig kansrijk, 
vanwege kans op 
verzilting en dus 
schade voor agra-
riërs.  

  

4 Natuurlijk waterpeil instellen 
(waar mogelijk) 

IN14 Nader onderzoek 
nodig, want te-
gengestelde input 
vanuit ge-
biedsproces.  
 
Van geel naar 
groen, want het 
gebeurt alleen op 
kansrijke locaties. 
Wordt nu onder-
zocht door Rijn-
land.  

 Het sluit aan bij 
gemeentelijk en 
Rijnlands beleid, 
vooral op bij in-
richting van aparte 
gebieden. Effect op 
kwel en dus moge-
lijke schade voor 
agrariërs.  

5 Aanleg NVO’s waar mogelijk 
(ook voor moerasgebieden en 
door het verflauwen van oevers 
in watergangen) 

IN07 Kansrijk op be-
paalde locaties in 
afstemming met 
gemeente Haar-
lemmermeer, 
Schiphol, grondei-
genaren en visse-
rij-stakeholders. 

 Bird control Schip-
hol. 

6 Uitvoeren ecologisch onderhoud 
nat profiel hoofdwatergangen 
(evt. m.b.v. groen/blauwe dien-

BE03 Kansrijk, want 
geen bezwaar.  

 Aandacht voor het 
onderhoudsbestek. 
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sten) Communicatie over 
de nut en noodzaak 
is belangrijk. 

7 Informeren en stimuleren eco-
logisch onderhoud nat profiel 
overige watergangen (schonen, 
baggeren enz.) 

S02 Kansrijk, want 
geen bezwaar. 

 Communicatie over 
de nut en noodzaak 
is belangrijk. 

8 Watergangen verbreden zodat 
er minder intensief geschoond 
kan worden (met name najaar) 

IN10 
 

Niet kansrijk, 
vanwege kwel, 
opbarsting en 
omdat het ten 
koste gaat van 
grond. 

  

9 Bij voortzetting van de ontwik-
keling in de zinkconcentraties in 
2019 brononderzoek uitvoeren 

S01 Kansrijk, want 
geen bezwaar. 

 Ook nagaan in hoe-
verre er emissie-
routes zijn via de 
landbouw. 

10 Verwijderen vervuilde bagger 
(m.u.v. eutrofe bagger) 

BE05 Eerste advies ge-
biedsproces: Wei-
nig kansrijk, vra-
gen over de effec-
tiviteit. 

 Nader onderzoek 
naar noodzaak en 
effectiviteit.  

Definitief na af-
stemming met 
experts: Kansrijk, 
want geen reden 
om het niet te 
doen. Aandachts-
punt blijft staan. 

 

11 Voorkomen van verdere ver-
spreiding van ernstige (wa-
ter)bodemverontreinigingen uit 
het milieu wordt voor zover 
mogelijk aanbevolen door extra 
zuivering van lozingen naar op-
pervlaktewater en verwijderen  

IM04 Kansrijk, want 
geen bezwaar. 

 Aandacht voor on-
gezuiverde lozingen 
en bronaanpak bij 
burgers, bedrijven, 
en ziekenhuizen.  

 
Maatregelen waarop het advies ‘kansrijk’ is gegeven vanuit het gebiedsproces, zijn posi-
tief beoordeeld op de kansrijkheid (= haalbaarheid x draagvlak). Deze maatregelen lijken 
voldoende technisch en praktisch haalbaar en is er draagvlak aanwezig en/of samenwer-
king mogelijk. Er is geadviseerd om deze maatregelen op te nemen in de definitieve 
maatregelenlijst. Wat betreft de maatregelen met het advies ‘niet kansrijk’, is geadvi-
seerd deze niet op te nemen in de definitieve maatregelenlijst. Wat betreft maatregelen 
waarop het advies ‘weinig kansrijk’ is gegeven, is geadviseerd deze niet op te nemen in 
de definitieve maatregelenlijst, tenzij er een significant positief effect te verwachten valt. 
Voorafgaand aan eventuele uitvoering is dan onderzoek naar de uitvoerbaarheid, duide-
lijke onderbouwing en communicatie van groot belang.  

5.3 Samenwerking maatregelen 

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 Aanleg NVO’s (bij piekberging Haarlemmermeer) 
Stakeholder Provincie Noord-Holland 
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Motivatie/reden Realisatie NNN 
Contactgegevens Jacqueline 

Groen 
Beleidsadviseur Groen 

5.4 Aandachtspunten voor planuitwerking en uitvoering 

Er is een aantal aandachtspunten voor de planuitwerking en/of uitvoering meegegeven, 
te weten;  
 
Interne sessie Aansluiten bij bestaande/lopende projecten waarbij boeren al zijn 

aangesloten. Dit zijn vooral project gericht op communicatie en 
informeren. 

HSVH Mogelijkheden met de ontwikkeling van Park 21. 
Gemeente Haar-
lemmermeer 

Heb ook aandacht voor het zoutgehalte. 

Gemeente Haar-
lemmermeer 

Licht voor ondergedoken waterplanten: Er zitten veel zwevende 
deeltjes in het water in een klei polder o.a. door opwoelen. Die 
zwevende deeltjes raak je niet makkelijk kwijt, bijvoorbeeld door 
het wegvangen van karpers.  

Gemeente Haar-
lemmermeer 

Heb ook aandacht voor de Rivierkreeft die ook opwoeling veroor-
zaakt. Niet alleen de karper. 

Provincie Noord-
Holland 

Liggen er kansen om landgebruik te veranderen van agrarisch naar 
natuur rondom de piekberging locatie? 
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5.5 Kaart 
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5.6 Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd twee maatregelen (verminderen door-
spoelen, verbreden watergangen) af te laten vallen. De rest van de voorgestelde maatre-
gelen kan op de definitieve maatregelenlijst.  
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6. Technische doelaanpassing 

 
Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,6 0,5 0,47 Matig 

biologie Waterplanten 0,4 0,25 0,23 Ontoereikend 

Biologie  Macrofauna 0,45 0,3 0,29 Ontoereikend 

biologie Vissen 0,6 0,6 0,68 Goed 

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

BOS Fosfor 0,39 0,49 0,54 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 70 Goed 

BOS pH 5,5-8,5 5,5-8,5 7,87 Goed 

BOS Chloride 600 600 539 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 21,2 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,5 0,47 Matig 

 
In het verleden zijn alg scores van 0,5 EKR mogelijk geweest. Dit is mogelijk weer te 
halen in de toekomst. Het doel wordt 0,5 EKR. 
 
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 0,39 0,54 Matig 0,49 Matig 

 
Generieke emissiemaatregelen kunnen voor een reductie van 10% zorgen. Verwachte 
toetswaarde is 0,49. Doel wordt 0,49 mgP/l. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Doorzicht 0,65 0,47 Matig 0,5 Matig 

 
0,5 m doorzicht is in het verleden mogelijk geweest. Maatregelen die voorgesteld zijn, 
kunnen hier waarschijnlijk in de toekomst weer voor zorgen. Doel wordt 0,5m doorzicht. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Algen 0,6 0,47 Matig 0,5 Matig 

 
In het verleden zijn alg scores van 0,5 EKR mogelijk geweest. Dit is mogelijk weer te 
halen in de toekomst doel wordt 0,5 EKR. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde oordeel Verwachte oordeel 
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2018 toetswaarde 

biologie Water-
planten 

0,4 0,23 Ontoerei-
kend 

0,25 Ontoerei-
kend 

Waterplanten scoren in de Haarlemmermeer polder niet heel hoog op de maatlat. Maat-
regelen die voorgesteld worden zullen hier niet veel invloed op hebben echter verwachten 
we dat een score van 0,25 EKR mogelijk is in de Vaarten Haarlemmermeerpolder. Doel 
wordt 0,25 EKR. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macro-
fauna 

0,45 0,29 Ontoerei-
kend. 

0,3 Matig 

 
Macrofauna heeft geen hoge score op de maatlat in de Haarlemmermeer polder, Voorge-
stelde maatregelen zullen hier niet veel invloed op hebben. Echter is de verwachting dat 
een score van 0,3 EKR hier mogelijk is. Doel wordt 0,3 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 
Vaarten Haarlemmermeerpolder is met behulp van de KRW-verkenner een schatting ge-
maakt van de biologische GEP. Deze schatting wordt in samenwerking met de Expert 
Judgement GEP gebruikt. 
 
Vaarten Haarlemmermeerpolder 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 

3
0 

Vaarten Haar-
lemmermeer-
polder 

M3 NL13_25_2 other Vol 1436051 The_geom 

 
Vaarten Haarlemmermeerpolder, NL13_25_2 is een M3. In de volgende tabel zijn de ge-
kozen parameters weergegeven die relevant zijn voor M3. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

Maintenance Onderhoud (2 klas-
sen) 

1,5 Verbetering onderhoud 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

2,8 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,49 Zie EJ 

Shipping Scheepvaart activiteit 
(2 klassen) 

2 Geen scheepvaart 

Shore Oeverinrichting (3 
klassen) 

1,5 Beschoeid en riet 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klas-
sen) 

1 Tegennatuurlijk peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Vaarten Haarlemmermeerpolder de vol-
gende GEP waarden volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldin-
gen per KRW-maatlat die geldt voor M3. 
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Vis (GEP: 0,58) 
Alg (GEP: 0,4) 
Macrofyten (GEP: 0,2) 
Macrofauna (GEP: 0,6) 
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7.  Synthese Vaarten Haarlemmermeerpolder voor de derde tranche KRW 

(2022-2027) 

 
Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRWportaal 

 

Maatregel ESF  

KRW 

maat 

regel. 

Code 

Naam (KRW portaal) 
Lokaal 

ID 

Aanleg NVO’s waar mogelijk (ook 
voor moerasgebieden en door het 
verflauwen van oevers in water-
gangen) 

4 IN07 
Aanleg natuurvriendelijke 
oevers 

NL13-48-
021 

Bij voortzetting van de ontwikke-
ling in de zinkconcentraties in 2019 
brononderzoek uitvoeren 

8 S06 
Aanvullend onderzoekspro-
gramma 

NL13_48-
026 

Generiek emissiebeleid (BR02 en 
G01) 

1,2, 
4,8 

G01 
Brongericht nutrienten - lan-
delijk beleid 

BM/GB 

Generiek landbouwbeleid (BR01 en 
G01) 

1,2,3, 
4,8 

G01 
Brongericht nutrienten - lan-
delijk beleid 

BM/GB 

Informeren en stimuleren ecolo-
gisch onderhoud nat profiel overige 
watergangen (schonen, baggeren 
enz) 

6 S02 
KRW-
voorlichtingsprogramma 

NL13_48-
027 

Natuurlijk waterpeil instellen (waar 
mogelijk) 

4 IN14 Instellen natuurlijk waterpeil 
NL13_25_
2-003 

Stimuleren van de energietransitie 
om de emissies van PAK vanuit 
verbrandingsprocessen (motoren 
weg-, vlieg- en vaarverkeer en 
open haarden huishoudens) terug 
te dringen 

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

NL13_48-
30 

Uitvoeren ecologisch onderhoud 
nat profiel hoofdwatergangen (evt 
mbv groen/blauwe diensten) 

6 BE03 
Behoud en beheer oeverbe-
groeïng 

NL13_48-
013 

Verwijderen van de ubiquitaire 
stoffen uit het milieu door veront-
reinigde waterbodems, die niet 
voldoen aan de doelstellingen van 
Rijnland, te baggeren (o.a. Pfos) 

8 BE05 
Programma verwijderen ver-
vuilde bagger 

NL13_48-
015 

Voorkomen dat (gewasbescher-
mings)middelen in het water te-
recht komen, en stimuleren van 
toepassing van de middelen die zo 
min mogelijk impact hebben op het 
watermilieu (deze maatregel etreft 
niet alleen de agrarische sector) 

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

NL13_48-
030 
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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 0,6 0,5 0,47 Matig 

biologie Waterplanten 0,4 0,25 0,23 Ontoereikend 

Biologie  Macrofauna 0,45 0,3 0,29 Ontoereikend 

biologie Vissen 0,6 0,6 0,68 Goed 

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

BOS Fosfor 0,39 0,49 0,54 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 70 Goed 

BOS pH 5,5-8,5 5,5-8,5 7,87 Goed 

BOS Chloride 600 600 539 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 21,2 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,5 0,47 Matig 

 

In het verleden zijn alg scores van 0,5 EKR mogelijk geweest. Dit is mogelijk weer te 
halen in de toekomst. Het doel wordt 0,5 EKR. 
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25 Bureau Waardenburg, Evaluatie pilot rivierhout, Effecten op vis, macrofauna en bo-
dem (2014-2016). Liefveld, W, Dorenbosch, M, Van Kessel, N, Klink, A, 2017, 
26 Achtergrondrapport bij planvorming KRW2_S_14.08364_9.pdf, Rijnland, 2014 
 
 
  

http://www.helpdeskwater.nl/
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Bijlage 1 - Sessies en stakeholders 

1.  Sessies  

Interne sessie met relatiebeheerders en gebiedscoördinatoren 

Datum: 16 september 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 relatiebeheerders en gebiedscoördinatoren. Zij hebben input 
geleverd vanuit een respectievelijk strategische/tactische en tactische/operationele bril.  
Ook was een afvaardiging van het landbouwteam aanwezig.  
 

Interne sessie met praktische en omgevingsbril 

Datum: 31 oktober 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. Er is 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.  
 
Externe sessie 

Datum: 21 november 2019 
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. 
 
Sessies met Provincie Noord-Holland 

Datum: 19 juli 2019 en 5 december 2019 
Algemene toelichting/ indruk van de sessies: Tijdens deze sessies heeft Rijnland de be-
oordeling en voorgestelde maatregelenlijsten van de tien Noord-Hollandse waterlichamen 
gepresenteerd. Vanuit de provincie werd landbouw, (grond)water, waterveiligheid, 
N2000, NNN, waterrecreatie en klimaatadaptatie vertegenwoordigd. Vanuit deze invals-
hoeken heeft de provincie input geleverd op de voorgestelde maatregelen met een pro-
vinciale link.  
 

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. Ook waren enkele drinkwaterbedrijven aanwezig als beheerder van Natu-
ra2000-gebieden aanwezig. De stakeholders zijn eerst geïnformeerd over het doel van de 
KRW en het gebiedsproces. Daarna is toelichting gegeven op de analyse en de beoorde-
ling 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. 
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2. Interne stakeholders 

Naam Functie  Geraadpleegd op 

Dirk van der Plas Gebiedscoördinator  16 september 2019 
Emil Hartman Relatiebeheerder 16 september 2019 
Hester de Boer Landbouwteam 16 september 2019 
Paul Hollander Projectleider KRW2 31 oktober 2019 
Louis van Dam Kennisleider cultuurtechniek 31 oktober 2019 
Marleen van der Dussen Omgevingsmanager KRW2 31 oktober 2019 

3. Externe stakeholders 

Organisatie  Sector Geraadpleegd op 

Die Leythe Recreatie (roeien en zei-
len) 

21 november 2019 

Onderwatersportvereniging WZK Recreatie (duiken) 21 november 2019 
ADV Atlantis Alphen aan den 
Rijn 

Recreatie (duiken) 21 november 2019 

Asopos De Vliet Recreatie (roeien) 21 november 2019 
Amsterdamse Hengelsport  
Vereniging 

Sportvisserij 21 november 2019 

HSV Haarlem Sportvisserij 21 november 2019 
Sportvisserij MidWest Nederland Sportvisserij 21 november 2019 
KNWV/NVT Recreatie (watersport) 21 november 2019 
HISWA Recreatie (watersport) 21 november 2019 
Rijkswaterstaat Overheid  21 november 2019 
Havenbedrijf Amsterdam Grote gebiedspartij 21 november 2019 
Schiphol Grote gebiedspartij 21 november 2019 
Provincie Noord-Holland Overheid 15 juli & 5 december 

2019 
Recreatie Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Zuid-Hollands Landschap Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Waternet Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Stichting Duinbehoud Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Dunea Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Natuurmonumenten Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Landschap Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Recreatie Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Gemeente Haarlemmermeer Overheid  15 januari 2020 
Staatsbosbeheer Natuur & Milieu 27 januari 2020 
Collectief De Groene Klaver Landbouw 3 maart 2020 

Collectief Noord-Holland Zuid Landbouw 3 maart 2020 

Collectief Rijn & Gouwe Wiericke Landbouw 3 maart 2020 

Greenport Boskoop Landbouw 3 maart 2020 

LTO-Noord Landbouw 3 maart 2020 
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Bijlage 2 - Input  

1. Opgehaalde input per maatregel 

Generieke maatregelen 

Maatregel 1 Generiek landbouwbeleid 

Interne sessie Let op bij de communicatie, boeren zien waterkwaliteit meer in 
de zin van zout en kwel. 

Gemeente Haarlem-
mermeer 

Heeft ook betrekking op teeltvrije zones langs watergangen. 
De vraag is hoe dat beleid gehandhaafd wordt. Wie is verant-
woordelijk voor toezicht op afspoeling van bestrijdingsmidde-
len en wie handhaaft? 

 

Maatregel 2 Generiek emissiebeleid 

Sportvisserij Midwest 
Nederland 

Het plaatsen van zonnepanelen (over meer dan 10% van het 
water) heeft invloed op de visstand, zowel positief (bescher-
ming) als negatief. Houdt hier rekening mee. Ook graag 100m 
vanaf de oever plaatsen. 

Specifieke maatregelen 

Maatregel 3 Verminderen doorspoelen 

Interne sessie Bij te weinig doorspoelen treedt verzilting op en ontstaat er 
weerstand bij agrariërs. 

Interne sessie Inlaten van water gaat volgens een protocol, want waterkwan-
titeit is hierbij ook een belang. 

Interne sessie 31/10 Geeft significante schade aan gebruikersfunctie. 
Landbouwteam  Vermindering  van de doorspoeling is niet gewenst. Zie het 

onderzoek met akkerbouwers o.l.v. Mark Kramers.  
Watersysteembeheerder Dit wordt al gedaan.  
Schiphol Schiphol onderzoekt of het water op eigen terrein moet/kan 

vasthouden. 
Sportvisserij Midwest 
Nederland 

Graag aandacht voor het zuurstofgehalte van het water (mag 
niet te zuurstofarm worden) en dat geen grote wijziging in PH-
waarde optreedt 

Gemeente Haarlem-
mermeer  

Verminderen van doorspoelen kan alleen in combinatie met de 
invoering van het Verbeterd Droogmakerij Systeem (vorm van 
Flexibel Peilbeheer in de Haarlemmermeer). Het is beter om te 
spreken over optimalisatie van het doorspoelregime. Een 
maatregelen waar Rijnland (Mark Kramer) al druk mee bezig 
is. Doorspoelen is belangrijk voor beheersing zoutgehalte in de 
polder. Het zoutgehalte is nog onderbelicht.  

 
Maatregel 4 Natuurlijk waterpeil instellen (waar mogelijk) 

Interne sessie 
 

 

Sluit aan bij gemeentelijk beleid (strategische samenwerkings-
agenda). Waar agrarische grond wordt vervangen door be-
bouwing, willen we flexibel peil voor gestuwde gebieden en 
VDS voor vakbemalingen. 

Interne sessie Dit zorgt ook voor minder watervraag, dus minder inlaatwater. 
Daarnaast zorgen hogere peilen voor meer tegendruk en dus 
minder kwel. 

Interne sessie 31/10 Brengt significante schade toe aan functies (akkerbouw en 
drainage) en leidt tot kwelopbarsting. Kan alleen bij inrichting 
van apart natuurgebiedje, maar niet bij de hoofdvaarten. Ho-



_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Pagina 42 van 45  Hoogheemraadschap van Rijnland 

19.061609 

ger peil mogelijk om kwel te onderdrukken, maar is al afgewo-
gen in peilbesluit. 

Landbouwteam Dit ligt heel gevoelig in dit gebied, zie peilvak 3 ervaringen.  
Watersysteembeheerder Wat we doen met het waterpeil is vastgesteld in Waterstruc-

tuurvisie (RL en HLM) 
Gemeente Haarlem-
mermeer  

Dat kan worden vertaald naar invoering van het VDS-systeem. 
Met VDS krijg je ook meteen een structurele verhoging van de 
grondwaterstand (onder peil gaat van huidig winter naar hui-
dig zomerpeil). In veenweide gebied is de opgaaf om de wa-
terstanden hoger te maken. 

 
Maatregel 5 Aanleg NVO’s waar mogelijk (ook voor moerasgebieden en 

door het verflauwen van oevers in watergangen) 

Interne sessie Vanuit de gemeente is dit ook de wens. Er is een NVO kansenkaart in 
de strategische samenwerkingsagenda voor polderboezemgebied. 
Deze is beschreven in de nota NVO'S in de Haarlemmermeer (22-10-
2018) en opgenomen in de bijlage 3.  

Interne sessie Geen realistische maatregel, want er zijn veel steile oevers. 
Interne sessie Kansen om Blauwe Diensten of Greenbase in te zetten. 
Interne sessie Binnen bebouwd gebied zijn de inwoners vaak niet enthousiast hier-

over, want slordige uitstraling en beperkt uitzicht op water. 
Interne sessie Agrariërs zijn welwillend om mee te werken, maar willen wel een fi-

nanciële tegemoetkoming  
Interne sessie Eigendom is een aandachtspunt. Veel eigenaren rondom het water.  
Interne sessie 
31/10 

Gebeurt al bij piekberging Haarlemmermeer. Let op afvoercapaciteit 
van het watersysteem. 

Landbouwteam Als oever langs een agrarisch perceel slecht toepasbaar. Sloten zijn 
erg smal steil en diep, belangrijk voor een goede afvoer van  draina-
gewater, verlies van overzicht op de drainage en lastig bij schoon-
spuiten. Er zijn wel mogelijkheden in hoofdwatergangen met vol-
doende breedte en zeker bij afkalvende oever of vervanging van hui-
dige beschoeiingen. Er liggen enkele goede nvo's al in het gebied die 
te gebruiken zijn als voorbeeld. Let op geen strak 1 : 3 over het volle 
talud, wel zorg voor een bredere niet steile  strook vanuit het water 
(met onderwaterbeschoeiing) het land op.  

Schiphol  NVO’s hebben mogelijk significante schade op Schiphol ivm bird con-
trol als ze in open gebied rondom Schiphol liggen. Trekt vogels aan 
die het gebied van Schiphol vervolgens overvliegen. Uitzoeken voor 
welke omtrek rondom Schiphol dit geldt. Schiphol heeft wel de wens 
om de waterkwaliteit te verhogen. 

HSVH NVO’s leiden vaak tot te veel riet, wat snel uitbreidt, vraagt dus om 
meer beheer. Ook belemmert het vissen, dus NVO’s plaatsen in over-
leg met degenen die visrechten hebben.  

AHSV NVO’s ondieper dan 20 cm hebben geen effect op vis, alleen op plan-
ten. Een ander aandachtspunt: NVO’s moeten meanderen voor de 
afwisseling. En dan stukjes open laten voor visserij -> meer waarde 
en meer waardering 

SMW NVO’s liever niet op bereikbaar water, wel op onbereikbaar water.  
Recreatie Noord-
Holland 

Boseilanden en Buitenschot zijn kansrijke locatie voor maatregelen 
zoals natuurvriendelijke oevers (zie kaart). 

Staatsbosbeheer Samen met gemeente bezig om geplande woningbouw in de West-
flank te combineren met het versterken van de groenstructuur. Hier-
bij is het heel goed denkbaar ook maatregelen mee te nemen die 
zorgen voor een betere waterkwaliteit. 
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Gemeente Haar-
lemmermeer 

Goede maatregel. Technische inpasbaarheid is soms lastig. Rijnland 
en gemeente werken hier samen al aan. De NVO kansenkaart  is op-
genomen in bijlage 3. 

Provincie Noord-
Holland 

Bij de piekberging is mogelijk een ecologische verbindingszone/NNN 
te maken, waarvoor HHR en PNH samen kunnen werken.   

Provincie Noord-
Holland 

In de Visie Waterrecreatie Haarlemmermeer is opgenomen om meer 
vaarbewegingen toe te staan i.v.m. druk op waterrecreatie door een 
groeiende bevolking in de MRA. Er is nog geen rekening mee gehou-
den met de KRW-doelen. Echter, recreatievaart en ontwikkeling van 
waterplanten zijn strijdig. Bij nieuwe ontwikkelingen is er wel kans 
om nieuwe oevers aan te leggen, als onderdeel/voorwaarde van de 
ontwikkeling. 

 
Maatregel 6 Uitvoeren ecologisch onderhoud nat profiel hoofdwatergangen 

(evt mbv groen/blauwe diensten) 

Interne sessie Goed kijken naar onderhoudsbestek, aannemer doet verbetervoorstel-
len met het oog op flora en fauna. 

Interne sessie Maaien en afvoeren is een aandachtspunt.  
Interne sessie Boeren zijn niet enthousiast over ontvangstverplichting. Communica-

tie en bewustwording zijn belangrijk: waarom doen we het en what’s 
in it for me? 

Interne sessie Integraal bekijken met een droog profiel. 
Watersysteem-
beheerder 

Dit wordt al zo veel mogelijk gedaan.  

Gemeente Haar-
lemmermeer 

Onderhoud nat profiel moet ook goed afgestemd worden met onder-
houd droge talud. In het gezamenlijk bestek onderhoud watergangen 
trekken Rijnland en gemeente daar samen in op. 

 
Maatregel 7 Informeren en stimuleren ecologisch onderhoud nat profiel 

overige watergangen (schonen, baggeren enz) 

Interne sessie Boeren zijn niet enthousiast over ontvangstverplichting. 
Interne sessie Kansrijk in water langs N205, maar let op de locaties. Bijv. aan de 

wegkant meer geschikt dan aan de agrarische kant.   
 
Maatregel 8 Watergangen verbreden zodat er minder intensief geschoond 

kan worden (met name najaar) 

Interne sessie Is niet kansrijk in verband met opbarsting, erg risicovol.  
Interne sessie Ongunstig voor boeren, want minder land en meer kwel. 
Interne sessie 
31/1- 

Kan niet in hoofdvaart. Voorzichtig zijn met kwel, opbarsting, chlori-
de, allerlei bodemproblemen. Kost veel grond, of alleen mogelijk met 
hele steile taluds. Geen realistische maatregel. 

Watersysteem-
beheerder 

In HLM grote kans op opbarsting, alleen mogelijk in oude zandgeul. 

HSVH Hiervoor graag afstemming met huurders van visrechten. 

Gemeente Haar-
lemmermeer 

Watergangen verbreden is lastig vanwege opbarstrisico en beschikba-
re ruimte. Meer oppervlaktewater is ook een risico voor vogels in rela-
tie tot de luchthaven. 
Eerder moet gedacht worden aan drassige rietzones/rietvelden langs 
watergangen. Dan creëer je meer waterberging (inundatie ruimte). 

 
Maatregel 9 Bij voortzetting van de ontwikkeling in de zinkconcentraties in 

2019 brononderzoek uitvoeren. 

Gemeente Haar-
lemmermeer 

Aandachtspunt bij het onderzoek: Ook nagaan in hoeverre er emissie 
routes via de landbouw. Zware metalen kunnen in de mest uit de 
landbouw zijn die worden uitgereden in akkerbouw gebieden. 
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Maatregel 10 Stimuleren van de energie-transitie om de emissies van 

PAK vanuit verbrandingsprocessen (motoren weg-, vlieg- 

en vaar-verkeer en open haarden huishoudens) terug te 

dringen 

 Geen input 
Maatregel 11 Verwijderen van vervuilde bagger  

Interne sessie 31/10 Vragen over de effectiviteit van de maatregel en de link met toxi-
citeit.  
Voor de uitvoering nog uitzoeken op welke plekken baggeren dan 
welk effect op zal leveren. Hele dure maatregel (kosten staan 
waarschijnlijk niet in verhouding met het effect). 

Schiphol  Schiphol baggert eigen watergangen + de primaire i.s.m. met 
Rijnland en voert bagger af om vogels niet aan te trekken. 

RWS Baggeren is een manier om bronnen (bijv. zink) aan te pakken. 
SMW Niet van twee kanten naar elkaar toe baggeren, dan heeft de vis 

geen vluchtmogelijkheden meer. 
Gemeente Haarlem-
mermeer 

Zolang de verontreinigingen in de bagger niet naleveren naar de 
waterfase is het niet zo’n probleem dat bagger is vervuild. Bagge-
ren kan ook averechts werken qua vrijkomen van verontreinigde 
stoffen. Deze maatregel is te algemeen gesteld. Ligt genuanceer-
der. 

  
Maatregel 12 Voorkomen dat (gewasbeschermings)middelen in het wa-

ter terecht komen, en stimuleren van toepassing van de 

middelen die zo min mogelijk impact hebben op het  water-

milieu (deze maatregel betreft niet alleen de agrarische 

sector)  

Interne sessie Sluit aan bij wat boeren willen, zij doen hier al hun best voor om 
aanscherping van de regels te voorkomen.  

 
Maatregel 13 Voorkomen van verdere verspreiding door extra zuivering 

van lozingen naar oppervlaktewater en verwijderen van 

ernstige(water)bodemverontreinigingen uit het milieu 

wordt voor zover mogelijk aanbevolen  

Interne sessie Nu nog ongezuiverde lozingen, dat is een opgave. Er is nu beleid 
om samen met de gemeente IBA’s tegen het licht te houden. 

Interne sessie Rol voor wetgeving en handhaving. 
Schiphol Schiphol doet van alles om bronnen weg te nemen. Er wordt nu 

een saneringsplan 5 ontwikkeld, gelinkt aan vergunningen. 
Gemeente Haarlem-
mermeer 

Ook aandacht geven aan aanpak aan de bron bij burgers en be-
drijven. Hoe kan je burgers bewuster krijgen voor medicijn ver-
bruik of gebruik schoonmaak en bestrijdingsmiddelen? Daar kan 
ook de gemeente een rol bij spelen qua publiekscampagnes. Ook 
kijken naar bronaanpak bij Ziekenhuizen etc. 
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Bijlage 3 - Structuurkaart NVO’s 
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