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1. Samenvatting  

KRW-toetsing 

 

 
 

Biologie: Het KRW-oordeel voor biologie in de Houtrakpolder is slecht, vanwege de score 

op waterplanten. Ook vissen en macrofauna scoren matig en de algen scoren 

ontoereikend. 

Chemie: Het KRW-oordeel voor chemie in de Houtrakpolder is slecht op alle aspecten. 

 

ESF analyse 

  

 

Sleutelfactor Beoordeling 
ESF1 Productiviteit water  
ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  
ESF4 Habitatgeschiktheid  
ESF5 Verspreiding  
ESF6 Verwijdering  
ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  
 

 

Zeven van de acht ecologische sleutelfactoren voldoen niet voor het waterlichaam. Het 

water is zeer voedselrijk en troebel als gevolg van kwel en uit- en afspoeling. Hierin 

treedt de laatste jaren nauwelijks verandering op. Het doorzicht lijkt zelfs geleidelijk af te 

nemen. De habitatgeschiktheid voldoet niet voor zoetwatersoorten. Daarbij is er geen 

verbinding met de het Noordzeekanaal om voor zoute flora en fauna tot een goede 

habitat te leiden. De spaarzaam aanwezige waterplanten worden in het najaar volledig 

verwijderd en toxische stoffen overschrijden de normen. 

De situatie kan worden verbeterd door de nutriënten te beperken. Daarnaast kunnen 

specifieke maatregelen lokaal tot verbetering leiden. Ondanks deze maatregelen zal dit 

systeem door de voedselrijke kwel eutroof blijven. 

 

 

Maatregelen Vaarten Houtrakpolder 

 

De maatregelen voor KRW3 op basis van de ESF analyse en het gebiedsproces. 
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Naam (KRW portaal) ESF  LokaalID 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen 

(svs, n-u, u) 
8 NL13_48-030 

Brongericht nutriënten - landelijk beleid 1, 2 BM/GB 

Brongericht nutriënten - landelijk beleid 1, 2, 8 BM/GB 

KRW-voorlichtingsprogramma 6 NL13_48-027 

 

 

Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,2 0,1 0,11 Goed 

biologie Waterplanten 0,1 0 0 Goed 

Biologie  Macrofauna 0,4 0,35 0,35 Goed 

biologie Vissen 0,3 0,29 0,29 Goed 

BOS Stikstof 5 5 4,27 Goed 

BOS Fosfor 1 1 0,74 Goed 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 114 Goed 

BOS pH 6-9,5 6-9,5 8,1 Goed 

BOS Chloride >200 >200 1625 Goed 

BOS Temperatuur 27,5 27,5 25 Goed 

BOS Doorzicht 0,45 0,17 0,17 Goed 

 

Het Havenbedrijf Amsterdam bezit veel grond in de polder en gaat hier een haven 

realiseren. Uitvoering van maatregelen is niet zeer relevant voor de lange termijn. De 

huidige situatie wordt het doel voor alles. 
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2. Waterlichaam Vaarten Houtrakpolder 

Tabel 1: Administratieve gegevens 

Parameter Waarde Figuur 1 Ligging 

waterlichaam in Rijnland 

KRW code NL13_31 

 

KRW meetpunt ROP30614,  Voor trends 

chemische parameters 

ROP30601 

Watertype M30, zwak brakke wateren 

Status Kunstmatig 

Polder of boezem Polder 

VHR gebied Nee 

Zwemwaterlocatie Nee 

2.1 Begrenzing 

Het waterlichaam vaarten Houtrakpolder ligt in het noorden van Rijnland, zie figuur 1. 

In KRW2 is voor dit waterlichaam de begrenzing van het watersysteem gekozen als in 

(Figuur 2). Alle hoofdwatergangen in het hoofd peilvak (GH-080.00) zijn als 

waterlichaam begrensd. Het peilvak waar het waterlichaam in is gelegen is als 

zoekgebied aangewezen. Zie hierover onderstaande tekst box. 

 

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 

betreffende waterlichaam en worden de doelen van het waterlichaam afgestemd op de 

mogelijkheden van het zoekgebied. 
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Figuur 2 Waterlichaam Vaarten Houtrakpolder 
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2.2 Landgebruik 

Het landgebruik in de polder is voornamelijk agrarisch, maar kent recreatieve 

nevenfuncties (Figuur 3) en (Tabel 1).  

 

Staatsbosbeheer wil brakke natuur ontwikkelen in het gebied tussen de Middentocht en 

het Noordzeekanaal (GH-080.00). De wens is oude geulstromen te herstellen. Het gebied 

wordt natuurlijk ingericht met als doel een brak leefmilieu. Staatsbosbeheer wil een 

flexibel peil in dit nieuwe natuur vak, er is dan geen directe verbinding meer met de 

Machinetocht. Hiervoor is recent vergunning aangevraagd (V65443, 18.038651) en (V66598, 

18.100882). Dit brakke kwelgebied wordt gevoed door een inlaat uit de diepste lagen van Zijkanaal 

C. De vergunning hiervoor wordt opgesteld. Het beheer en onderhoud wordt beschreven in 

18.078432. De effecten op de ecologie zijn beperkt. Met deze ontwikkeling wordt het zoekgebied 

van het waterlichaam kleiner. 

 

Tabel 1: Landgebruik Vaarten Houtrakpolder (oppervlakte 180 ha) 

Landgebruik % 

agrarisch gras 20 

akkerbouw 5 

hoogwaardige teelten 2 

bebouwd  29 

natuur 40 

water 4 

 

 
Figuur 3 Landgebruik Vaarten Houtrakpolder 
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2.3 Hydrologie 

De polder heeft een totaal oppervlak van 1104 ha en bestaat op dit moment uit 20 

peilgebieden en drie hoogwatervoorzieningen. Het zomerpeil in peilvak GH-080.00 is -

4,32 m NAP, het winterpeil is -4,47 m NAP. De drooglegging van de hoofdvaarten is 

groot (ca. 1,69/1,84 m). Het peilvak wordt gevoed door de afvoer van een groot aantal 

peilvakken en peilafwijkingen.  

 

In de polder is er sprake van (brakke) nutriëntrijke kwel (0.05-0.25 mm/dag) afkomstig 

uit de ondergrond van de polder en in het Noorden ook via het hoger gelegen 

Noordzeekanaal en van brakke inlaat uit het zijkanaal C.  De kwel en neerslag worden via 

gemaal Houtrak naar het Noordzeekanaal afgevoerd. Water voor peilhandhaving wordt 

uit zijkanaal C en de boezem aangevoerd. Het water uit zijkanaal C is eveneens brak.  

 

Het hele systeem is ingericht op de grote drooglegging van peilvak GH-080.00, van 

oudsher door de functie, maar hierdoor is er ook geen wateroverlast. Een hoger waterpeil 

om zoute kwel tegen te gaan in peilvak GH-080.00, is niet nodig. Het gebied is 

grotendeels natuur en brak water is hiervoor geen belemmering. De bodem bestaat uit 

klei. 

 

In de Houtrakpolder komen hoge chlorideconcentraties voor als gevolg van chloriderijke 

kwel en afspoeling (Figuur 4). Het aandeel neerslag, direct op het waterlichaam, is zeer 

beperkt De ontwikkeling van een grotere zeesluis bij IJmuiden (2022) zal mogelijk leiden 

tot een toename van de chloride concentratie van het inlaatwater.  

 

 
Figuur 4 Verdeling van het afgevoerde water 
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3. Terugblik KRW1 en 2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

Het watertype voor de Houtrakpolder is M30. De doelen en de toets waarden voor de 

Houtrakpolder zijn weergegeven in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Tabel 2.  

 
Tabel 2 Default en doelen Vaarten Houtrakpolder 

Parameter Defaultnorm watertype 

M30 

Doelstelling KRW2 (GEP) 

Biologische Kwaliteitselementen 

Algen 0,6 0,2 

Waterplanten 0,6 0,1 

Macrofauna 0,6 0,4 

Vissen 0,6 0,3 

   

Biologie ondersteunende stoffen 

Stikstof (mg/l) < 0,11 < 5 

Fosfor (mg/l) < 0,07 < 1 

Zuurstof % 60-120 40-120 

Zuurgraad 6,0-9,0 6,0-9,5 

Chloride (mg/l) 300 - 3000 200-3000 

Temperatuur (◦C) < 25 < 27,5 

Doorzicht (m) > 0,9 > 0,45 

In rood: aangepaste doelen 

 

De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS)  hebben 

per watertype een norm (Stowa rapporten  2012;31 en 34). Deze doelen kunnen worden 

aangepast door  de waterbeheerder. De aanpassingen moeten wel onderbouwd worden 

met argumenten.  

 

Voor de Houtrakpolder (watertype M30) zijn de doelen in KRW1 en KRW2 aangepast (lit 

22). De chemische doelen zijn voor alle waterlichamen gelijk. Het is niet mogelijk om 

voor de chemie de doelen aan te passen.  

3.2 Maatregelen 2009-2019 

In 2009 (KRW1) en in KRW2 (2013) zijn de volgende maatregelen geformuleerd en deels 

uitgevoerd (zie Tabel 3). Na een nadere analyse van het watersysteem is in 2013 

geconcludeerd dat de maatregel vispassage kan vervallen. De maatregel is niet effectief 

in deze polder vanwege de grote biomassa karper en de grote opvoerhoogte. De 

hoofdwatergangen van de polder zijn in 2013 gebaggerd. Het baggeren heeft niet direct 

geleid tot een betere waterkwaliteit.  

In 2010 is 650 m NVO aangelegd in de Machinetocht. De NVO is niet aangeslagen 

ondanks dat de diepe hoofdwatergang ter plekke verondiept is. Dit wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door de hoge chlorideconcentratie en het grote bestand aan karpers, 

waardoor de planten niet de kans krijgen te ontkiemen. 
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Tabel 3 KRW maatregelen (1: 2009, 2: 2013) 

KRW Maatregel Bron Status 

1, 2 Aanleg natuurvriendelijke 

oevers 

WKP Uitgevoerd 

1 Aanleg vispassage  WKP Vervalt 

1, 2 Natuurvriendelijk onderhoud WKP Uitgevoerd (primaire 

watergangen) 

1, 2 Emissiereductie boezem WKP Nog uitvoeren 

regulier Baggeren primaire 

watergangen 2013 

WKP Uitgevoerd 

 

Het peilvoorstel (2019) heeft een mogelijk positief effect op de waterkwaliteit. In een 

aantal peilvakken wordt de zoute kweldruk tegengegaan door een hogere waterstand. 

Ook zal het aanpassen van de afvoerrichting in peilgebied GH-080.02.2 een positief 

effect hebben op de waterkwaliteit. Het effect van het peilvoorstel op het KRW lichaam, 

de vaarten van de Houtrak is licht positief.  

 

Staatsbosbeheer wil meer water aanleggen in het gebied tussen de Middentocht en het 

Noordzeekanaal (GH-080.00) (Figuur 5). Dit water zal natuurlijk ingericht worden met als 

doel dat hier een brak leefmilieu ontstaat. SBB doet dit in opdracht van de provincie 

Noord-Holland. De wens is om dit “vak” brakke natuur te realiseren met een flexibel peil. 

Het gebied waar Staatsbosbeheer de natte natuur gerealiseerd wil realiseren is blauw 

weergegeven in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Het brakke water dat op 

kwelt, zal zoveel mogelijk in peilgebied worden gehouden. Dit gebied wordt bij het 

vaststellen van het peilbesluit een hoogwatervoorziening.  

 

 
Figuur 5 Ontwikkelingen (Groene Schip: rood, Flexibel peil SBB: blauw, Uitbreiding 

Westhofplas, groene pijl) 
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3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie 

 

Tabel 4 Toets waarden Vaarten Houtrakpolder 

 
 

De waterplanten scoren slecht in dit waterlichaam. De Macrofauna en vissen scoren 

matig en algen ontoereikend, ondanks dat de maatlat voor alle aspecten naar beneden is 

bijgesteld. De chlorideconcentratie scoort goed scoort (ca 1500 mg/l), de nutriënten en 

het doorzicht scoren slecht.  

 

 

Het water is zeer voedselrijk en troebel. Hierin treedt de laatste jaren nauwelijks 

verandering op. Het doorzicht lijkt zelfs geleidelijk af te nemen. De begroeiing met water 

en oeverplanten is zeer beperkt. In de polder worden slechts drie zoete vissoorten 

aangetroffen. Er is een zeer groot karperbestand, een van de weinige soorten waarvan 

de juveniele exemplaren in het brakke water kunnen opgroeien. Daarnaast komen 10-

doornige en 3-doornige stekelbaars voor. Trekvissen kunnen de polder vanuit het zoute 

buitenwater niet bereiken en komen daarom niet voor.  
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Huidige situatie waterkwaliteit en ecologie 

 

Tabel 5 Oordeel Vaarten Houtrakpolder 

 
 

Biologie: Het KRW-oordeel voor biologie in de Houtrakpolder is slecht, vanwege de score 

op waterplanten. Vissen en macrofauna scoren matig, algen scoren ontoereikend 

Chemie: Het KRW-oordeel voor chemie in vaarten de Houtrakpolder is slecht op alle 

aspecten. 

 

Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_31. 
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4. Watersysteem analyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

Het KRW-watertype M30 gaat uit van een brakke situatie. In de huidige situatie wordt dit 

nog onvoldoende bereikt. Tegelijkertijd is de vraag of het technisch haalbaar is dit te 

realiseren. In de ESF analyse worden daarom de maatregelen geïdentificeerd die nodig 

zijn om de huidige situatie te verbeteren en worden tevens aangegeven welke 

maatregelen nodig zijn om naar een volwaardig M30-watertype te kunnen komen. 

Hiermee zijn de bouwstenen aanwezig om in het gebiedsproces tot een gedragen 

maatregelenpakket te komen. 

 

4.1 ESF1 productiviteit water 

Ecologische sleutelfactor 1 voldoet als er geen overschot aan nutriënten is. Opgelost fosfor raakt 

dan uitgeput in het groeiseizoen. 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 voedselminnende onderwaterplanten zoals gedoornd 

hoornblad treedt niet op. 

 

De achtergrondbelasting (kwel en in mindere mate belasting uit de bodem (landbouw-

geogeen) is bepalend voor de zeer hoge belasting van het waterlichaam. Bemesting 

draagt minder dan 20% bij aan de totale P-belasting. Geconcludeerd wordt dat opgelost 

fosfaat in overmaat aanwezig is (Figuur 6). De kennis omtrent de kritische belasting van 

brakke systemen ontbreekt, desondanks wordt aangenomen dat de aanvoer van 

nutriënten te hoog is en tot zeer voedselrijke omstandigheden leidt.  

 

 

 
Figuur 6 Belasting fosfor Vaarten Houtrakpolder 

Knelpunten 

We veronderstellen ondanks het ontbreken van kennis omtrent kritische belasting van 

brakke systemen dat deze te hoog is en ook zonder antropogene invloed tot zeer  

voedselrijke omstandigheden leidt. 
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ESF1 = rood 

 

 

 

Maatregelen ESF 1 

- Generiek landbouwbeleid 

- Generiek emissiebeleid 

 
De maatregele “deductie van kwel door functiewijziging met peilverhoging”, is 
afgevallen i.v.m. significante schade.  

 

De belasting zou nauwelijks afwijken van de huidige situatie als zouter water ingelaten 

wordt.  

 

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. 

 

Huidige situatie 

Het doorzicht in het waterlichaam is zeer beperkt (< 0.2 m). De metingen in de 

hoofdvaarten laten hele hoge algendichtheden zien en verklaren hiermee het lage 

doorzicht. Het is mogelijk dat de troebelheid ook deels door anorganisch materiaal wordt 

veroorzaakt, maar dit wordt niet gestaafd door gegevens. 

 

Er is op de meeste plaatsen onvoldoende lichtval op de bodem om de groei van 

ondergedoken waterplanten mogelijk te maken. Kieming van waterplanten wordt sterk 

beperkt door verminderd doorzicht. Dit wordt primair veroorzaakt de hoge concentratie 

algen, de grote populatie bodemwoelende vis verergert de troebelheid. 

 

Knelpunten 

Licht is limiterend voor ondergedoken waterplanten.  

 

 

 

ESF2 = rood 

 

 

 

Maatregelen 

Verminderen nutriënten door vermindering kwel is alleen mogelijk bij peilopzet en/of 

functiewijziging (agrarisch grasland -> extensief beheerde natuur). Op basis van het 

peilvoorstel 2019 is het draagvlak hiervoor beperkt, aangezien het watersysteem is 

ingericht op de huidige peilen (stuwen, duikers). Baggeren van de watergangen zal het 

doorzicht tijdelijk verbeteren, maar op termijn zal dit weer verminderen. Het baggeren 

moet dus regelmatig herhaald worden, wat kostbaar is. Afvissen is pas zinvol als de 

nutriëntenconcentraties lager zijn.  

 

- Generiek landbouwbeleid 

- Generiek emissiebeleid 

- Regelmatig baggeren 
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Het doorzicht zal mogelijk licht verbeteren door lagere algenconcentratie als zouter water 

ingelaten wordt. Optreden van matvormende draadalgen is een risico. 

4.3 ESF3 productiviteit bodem 

De productiviteit van de bodem voldoet als deze geen beperking is voor het ontstaan van een 

diverse plantengroei en algenbloei niet optreedt. 

 

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 

valt onder ESF 1. Baggeren is niet effectief, omdat de nutriëntentoevoer door kwel blijft 

bestaan (zie Tabel 11). 

 

Knelpunten 

De productiviteit van de bodem is te hoog, dit wordt veroorzaakt door kwel. 

 

 

 

ESF3 = rood 

 

 

Maatregelen  

- Niet van toepassing (de maatregel “reductie kwel door hogere 

peilen (met functiebehoud) ” valt af door significante schade aan 
functies. 

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. 

 

Huidige situatie 

Habitat voor oeverplanten 

De oevers in het waterlichaam zijn steil en deels beschoeid. Er is een vast peilbeheer. Er 

zijn vrijwel geen oeverplanten die in het brakke water van de polder kunnen groeien. 

Daarbij woelen grote aantallen karpers de bodem om, wat kiemen en wortelen van 

planten bemoeilijkt. Het habitat in het waterlichaam is ongeschikt voor oeverplanten. 

Natuurvriendelijke oevers in de hoofdwatergang (Machinetocht), zijn niet aangeslagen. 

Boven de waterlijn doen de oevers het goed, onder water groeit niets. 

 

Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 

Er is te weinig doorzicht om groei van ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 

mogelijk te maken. Daarbij zijn er weinig soorten die kunnen groeien in het brakke water 

van de polder. De dikke baggerlaag in de polder belemmert de kieming en groei van 

waterplanten nog verder. 

 

Habitat voor macrofauna 

Door het ontbreken van water- en oeverplanten is er nauwelijks structuur onder water. 

Het gewenste habitat voor macrofauna ontbreekt. 

-  

 

Habitat voor vissen 

In het waterlichaam is voldoende ondiep- en diep water en de hoeveelheid 

oppervlaktewater in het hoofdvak van de Houtrakpolder is groot genoeg (groter dan 5 

ha) om een gezonde visstand te kunnen herbergen. Door het ontbreken van water- en 

oeverplanten is er nauwelijks structuur onder water. Habitat voor plantenminnende 
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vissoorten ontbreekt. Een vissoort die profiteert van brak en troebel water is de karper. 

Deze komt in het waterlichaam dan ook in grote dichtheden voor.   

Het habitat is in principe wel geschikt voor de trekvis aal. Deze soort stelt weinig eisen 

aan zijn leefgebied. 

 

- Van dit habitat  

 

 

Knelpunten 

 

Het habitat is niet geschikt voor de gewenste soorten planten, macrofauna en vissen.. 

 

 

ESF4 = rood  

 

 

Maatregelen 

- Instellen van een natuurlijk waterpeil 

- Baggeren tot vaste bodem 

- Afvangen karper (evt. in pilots) 

 

4.5 ESF5 verspreiding 

ESF5 voldoet als verspreiding niet de belemmerende factor is voor het bereiken van de gewenste 

biologische toestand. 

 

Verspreiding van vegetatie 

Via inlaten en het gemaal kunnen zaden en delen van planten verspreid worden van de 

boezem naar de polder en het Noordzeekanaal. Vanuit het Noordzeekanaal zijn er geen 

inlaten, zouttolerante plantendelen kunnen de polder niet via het water bereiken.Omdat 

het habitat ongeschikt is voor vegetatie, zijn maatregelen om de verspreiding te 

bevorderen niet aan de orde. 

 

Verspreiding van macrofauna 

Macrofauna kan het waterlichaam bereiken via de lucht en via inlaat van water. Vanuit 

het Noordzeekanaal zijn er geen inlaten, zouttolerante plantendelen kunnen de polder 

niet via het water bereiken. Omdat het habitat ongeschikt is voor macrofauna, zijn 

maatregelen om de verspreiding te bevorderen niet aan de orde. 

 

Verspreiding van vissen 

De gewenste vissoorten zijn niet in het waterlichaam aanwezig. Door kunstwerken tussen 

de vaarten Houtrakpolder en omliggende wateren kunnen vissen het waterlichaam niet 

bereiken. Binnen het waterlichaam is verspreiding mogelijk beperkt door de 

aanwezigheid van duikers tussen hoofdwatergangen en overige watergangen. 

Het waterlichaam kan bereikbaar gemaakt worden via een tweezijdige vispassage. Uit 

onderzoek weten we dat er is aanbod is van trekvissen bij het poldergemaal van de 

Houtrakpolder. Het habitat in de polder is uitsluitend geschikt voor aal, niet voor andere 

soorten trekvissen of zoetwatervissen (deze zijn afhankelijk van begroeid water). De 

huidige typen gemalen zijn echter niet geschikt om een volgroeide paling weer veilig de 

polder uit te laten trekken (bij de grote opvoerhoogte van de Houtrakpolder naar het 

Noordzeekanaal). Deze maatregel uitstellen tot er een veilig opvoerwerk bestaat 

waardoor palingen ongeschonden het gemaal kunnen passeren. (Naar andere 

uittrekmogelijkheden over stuwen naar lagere peilvakken is eerder gekeken. Dit is 

kansarm omdat palingen in het najaar de grootste stroming volgen, dat is altijd door het 

gemaal). 
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Knelpunten 

 Mogelijk vormen duikers met een kleine diameter een belemmering voor migratie 

van vissen binnen het hoofdpeilvak. 

 Er is geen verbinding voor vissen, waterplanten en planten met het 

Noordzeekanaal. 

 

 

ESF 5 = rood 

 

 

 

Maatregelen 

4.6 Ruimere duikers plaatsen bij aanleg en vervanging (min 600 mm rond)ESF6 

verwijdering 

ESF6 voldoet als verwijdering van planten door schonen/maaien of graas door verschillende 

organismen 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 

De hoofdwatergangen in de Houtrakpolder moeten volledig worden geschoond om de 

aanvoer en afvoer van water te garanderen. De Machinetocht wordt niet geschoond 

omdat hierin geen planten groeien, de zijkanalen worden volledig geschoond. De overige 

watergangen worden onderhouden door onderhoudsplichtigen. Doorgaans gebeurt dit 

eens per jaar in het najaar. Het is onbekend of delen van de vegetatie hierbij worden 

gespaard. Sinds 2018 zijn de schouwregels versoepeld ten behoeve van de ecologie 

(Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.9). 

 

Verwijdering door grazende dieren speelt waarschijnlijk geen rol van betekenis. Mogelijk 

begraast vee de oevervegetatie op het droge talud. Habitatongeschiktheid speelt 

waarschijnlijk een veel grotere rol in de afwezigheid van soorten dan verwijdering. 

 

 
Figuur 7 Ruimte voor vegetatie in het water   

Tabel 6 Schouwregels vanaf 2018 
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Verwijdering van vissen 

In de Houtrakpolder hebben beroepsvissers geen visrechten, wel zijn visrechten 

uitgegeven aan sportvissers.  Onttrekking van vis door sportvissers heeft geen effect op 

de visstand, er komen in het waterlichaam geen vissoorten voor die zich daartoe lenen 

(zoals snoekbaars). 

Vogels zoals aalscholvers en reigers onttrekken mogelijk vis aan het watersysteem. 

Gezien de grote hoeveelheden vis in het waterlichaam heeft dit geen invloed.. 

 

Knelpunten 

 Er wordt intensief geschoond voor de winterperiode. Er is hierdoor geen 

beschutting voor fauna. 

 

 

ESF6 = rood 
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Maatregelen 

- Verbreden van hoofdwatergangen om ecologische ruimte te creëren;Informeren 

eigenaren over schouwregels (ecologisch schonen) 

- Negatief effect van vee bepalen en evt. uitrasteren/plaatsen drinkbakken (pilot) 

4.7 ESF7 organische belasting 

In de gewenste situatie leidt de organische belasting niet tot lage zuurstofconcentraties.  

In zwemwateren mag de organische belasting niet leiden tot oordeel “aanvaardbaar” of “slecht” op 
basis van bacteriologische verontreiniging. 

 

Huidige situatie voor het waterlichaam 

De directe organische belasting van het waterlichaam door bemesting, bladval en 

ongerioleerde lozingen is beperkt. Potentiële bronnen zijn: 

- Af- en uitspoeling van bemeste sportvelden (voetbalveld in Spaarndam of 

golfterrein) en agrarische percelen en veenafbraak (Vereenigde Binnenpolder via 

peilvak 2.1) een potentiële bron met organische materiaal voor belast water. 

- In de polder zijn diverse ongerioleerde panden aanwezig, waarvan vijf tot tien 

(mogelijk) direct op dit waterlichaam lozen.  

- Daarnaast zijn er twee overstorten in Spaarndam waarvan het overstortwater via 

Vaarten Houtrakpolder worden afgevoerd. Deze overstorten lozen op minder dan 

een kilometer (resp. ca. 200 en 850m) stroomopwaarts. 

- Langs de hoofdwatergangen staan veelal bomen, maar deze hangen niet over het 

water. 

- Het inlaatwater uit recreatiegebied Spaarnwoude en het water van de polder zelf 

is voornamelijk door bladval al belast met organisch materiaal. Daarnaast kunnen 

recreatief gebruik als honden uitlaten en eendjes voeren ook bijdragen aan deze 

belasting. 

- Het zoekgebied valt grotendeels (ca. 70%) in het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN). Dit betekent dat de betreffende percelen niet of extensief bemest 

wordt/gaat worden. Het landgebruik betreft voornamelijk graslanden (agrarisch, 

natuur, bebouwd gebied, golfterrein) en een enkel perceel graan-, fruitteelt of 

overige gewas.  

- In KRW-waterlichaam Vaarten Houtrakpolder zijn geen zwemwaterlocaties 

aanwezig. Ook is de invloed van water uit dit watersysteem op nabijgelegen 

zwemwaterlocaties verwaarloosbaar. 

 

De afgelopen vijf jaar schommelde de zuurstofverzadiging tussen ca. 100 en 120% 

(KRW-oordeel Zeer goed). In 2016 schoot deze er net boven tot 122% zomergemiddeld. 

In dat jaar kwam ook ammoniumconcentratie boven de 1 mg/l. Al met al wordt de 

zuurstofhuishouding op het KRW-meetpunt als goed beoordeeld.  

Elders in het waterlichaam (o.a. bij het poldergemaal) is deze minder goed. Lokaal zijn 

derhalve verbeteringen mogelijk. 

 

De zuurstofgehaltes zijn de hele dag voldoende hoog, lokaal zijn verbeteringen mogelijk. 

 

Enkele opties om de saprobie verder te verbeteren: 

- Inlaat van (bovenstroomse) peilvakken alleen inzetten ten behoeve van 

peilbeheer. Hiermee wordt voorkomen dat water met een slechte saprobie 

toestand het waterlichaam instroomt. 

- Ongerioleerde pand van Rijnland (Noordzeekanaalweg 2) bij gemaal 

Houtrakpolder voorzien van een IBA.  

- Overige ongerioleerde panden controleren op de wettelijk verplichte aanwezigheid 

en onderhoud van IBA (ter info: dit is in samenwerking met de gemeente). 
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ESF7 = groen 

 

 

 

Maatregelen  

Niet van toepassing 

 

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: water, waterbodem en organismen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de 

giftigheid van de bodem voor wortelende waterplanten (veenbodems, sulfide). 

 

Daarnaast mogen de aanwezige stoffen geen belemmering vormen voor het behalen van 

een goede ecologische toestand). Hierbij wordt aangenomen dat een 

beschermingsniveau van minimaal 95% soortsbescherming daarvoor voldoende is. Dit 

wordt vertaald met een jaarmaximum msPAF1 van ≤5% en jaargemiddelde msPAF van 

≤0,5% (berekend met de chemische toolkit, die speciaal voor deze ESF is ontwikkeld). 

 

Voor de toetsing aan de gewenste situatie kijken we naar de beschikbare gegevens over 

de aanwezigheid van de parameters in al de verschillende compartimenten. 

 

Wat gebruiken we hier niet bij (in tegenstelling tot wat STOWA beschrijft): 

In de methode voor deze ESF wordt onderscheid gemaakt tussen het chemische spoor 

(o.b.v. gemeten concentraties) en de toxicologische spoor (o.b.v. bioassays). Dit laatste 

spoor kan niet worden gevolgd, omdat de betreffende tests niet zijn uitgevoerd. 

 

Huidige situatie voor het waterlichaam 

Oppervlaktewater 

Het waterlichaam Vaarten Houtrakpolder voldoet niet voor de chemische parameters 

ammonium (NH4), benzo(g,h,i)peryleen (BghiPe), benzo(b)fluorantheen (BbF), 

fluorantheen (Flu) en PFOS.  

 

Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van de meetlocaties in het 

zoekgebied doorgerekend. De msPAF-score op de officiële meetlocatie ROP30614 blijft in 

alle gevallen onder de 5%. Jaargemiddeld ligt de msPAF boven de 0,5%. Hiermee wordt 

niet aan de doelstelling voldaan. De ammonium/ammoniak-concentraties zijn hierbij 

bepalend voor de msPAF-score. 

 

De jaargemiddelde concentratie van fluorantheen voldoet niet aan de jaargemiddelde 

norm (JG=0,0063 µg/l). De maximum jaarconcentratie voldoet wel aan de norm 

(MAC=0,12 µg/l). De hoogste concentraties worden in de zomer gemeten. Er is een 

duidelijke verbetering sinds 2009 t.a.v. fluorantheen in de Vaarten Houtrakpolder (zie 

grafiek; jaargemiddelde concentraties) (Figuur 8). De andere PAK (BghiPe en BbF) 

worden incidenteel net boven de rapportagegrens aangetroffen.  

 

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

aantal soorten dat door de combinatietoxiciteit van alle gemeten stoffen negatief  wordt beïnvloed  
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Figuur 8 Concentraties fluorantheen (JG = rode lijn) 

 

Op de meetlocatie in Vaarten Houtrakpolder wordt de waterkwaliteit niet op PFOS 

onderzocht. Voor deze parameter is het waterlichaam gekoppeld aan Trend & Toestand 

meetlocatie bij boezemgemaal Spaarndam (RO001). PFOS gedraagt zich als een 

alomtegenwoordige slecht afbreekbare stof: na verbod op toepassing kan deze nog 

jarenlang overal in het watermilieu worden aangetroffen.  

Noot: Ten behoeve van het waterbeheer wordt echter niet of nauwelijks water vanuit 

Spaarndam ingelaten, maar hoofdzakelijk vanaf Halfweg. 

 

Waterbodem 

De waterbodemkwaliteit is goed; de onderhoudsbagger uit de watergangen van het 

waterlichaam Vaarten Houtrakpolder is vrij toepasbaar/klasse A en verspreidbaar. 

 

Organismen 

Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 

 

Knelpunten 

De normen voor chemische verontreinigingen in oppervlaktewater worden overschreden. 

Op basis van msPAF is de waterkwaliteit wel voldoende. 

 

 

 

 

 

ESF8 = rood 

 

 

Maatregelen  

- Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het jaarrond ecologisch effect niet 

acceptabel (msPAF>0,5%). De hoofdoorzaak van deze hoge concentraties is 

vermoedelijk de kwel. Maatregelen voor deze natuurlijke bron beperkt zich tot het 

hanteren van een zo hoog mogelijk peil: peilopzet (actief) of geen verdere 

peilverlaging (mitigerend). Daarnaast komt met de organische belasting veelal 

ook ammonium in het systeem. Situatie kan verbeterd worden met aanpak van de 

organische belasting: de aanpak van lozingen van niet op het riool 

aangesloten huishoudens en het tegengaan van af- en uitspoelen van (drijf-) 

mest van percelen (generiek landbouwbeleid). Dit laatste betreft ook de 

bovenstroomse peilvakken; 

- Fluorantheen, benzo(b)fluorantheen en benzo(g,h,i)peryleen: Deze 

verontreinigingen komen voornamelijk via atmosferische depositie in het 
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watersysteem terecht (Emissieregistratie 2018). Aanpak bestaat uit meeliften met 

landelijk aanpak diffuse bronnen (generiek emissiebeleid). 

- PFOS: Er is geen bron in de Houtrakpolder bekend. Er is dus geen stofspecifieke 

maatregel, maar alleen generiek emissiebeleid.  

- De KRW-toetsing van de Houtrakpolder is qua locatie en qua omvang van de 

inlaat het best te koppelen aan Toestand en Trend meetlocatie bij Halfweg 

(RO021); dit doet meer recht aan de waterhuishoudkundige situatie van het 

waterlichaam. 

 

4.9 Conclusie ESF 1-8 

 

Zeven van de acht ecologische sleutelfactoren voldoen niet voor het waterlichaam. Het 

water is zeer voedselrijk en troebel als gevolg van kwel en uit- en afspoeling. Hierin 

treedt de laatste jaren nauwelijks verandering op. Het doorzicht lijkt zelfs geleidelijk af te 

nemen. De habitatgeschiktheid voldoet niet voor zoetwatersoorten. Daarbij is er geen 

verbinding met de het Noordzeekanaal om voor zoute flora en fauna tot een goede 

habitat te leiden. De spaarzaam aanwezige waterplanten worden in het najaar volledig 

verwijderd en toxische stoffen overschrijden de normen. 

De situatie kan worden verbeterd door de nutriënten te beperken. Daarnaast kunnen 

specifieke maatregelen lokaal tot verbetering leiden. Ondanks deze maatregelen zal dit 

systeem door de voedselrijke kwel eutroof blijven. 

 

De ESF beoordeling voor dit brakke waterlichaam (M30) is onvoldoende en kan worden 

verbeterd door de nutriënten te beperken. Daarnaast kunnen specifieke maatregelen 

lokaal tot verbetering leiden. Ondanks deze maatregelen zal dit systeem door de 

voedselrijke kwel eutroof blijven. 

 

Sleutelfactor Beoordeling 
ESF1 Productiviteit water  
ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  
ESF4 Habitatgeschiktheid  
ESF5 Verspreiding  
ESF6 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 locaties zijn en om aanvullende 

ideeën op te halen, is een gebiedsproces georganiseerd. Dit is gebeurd conform de systematiek 

van STOWA, om ook de context (sleutelfactor 9) een plek te geven in de besluitvorming over 

waterkwaliteitsmaatregelen. Het hoogheemraadschap 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 opgehaalde 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 Code Advies  Aandachtspunten  

1 Hogere peilen IN14 Lokaal kansrijk, want is al een keer 

gedaan, gaat kwel tegen, er is een 

grote drooglegging en het kost ook 

minder energie. 

 Onderzoek eerst of 

het 1) leidt tot het 

onder water zetten 

van gebieden (en 

daarmee schade aan 

de functie), 2) tot 

ongewenste 

vermindering van 

waterbergingsfunctie 

en 3) of het daarmee 

creëren van meerdere 

peilvakken geen 

knelpunten geeft.  

Contact met de 

provincie Noord-

Holland als dit in 

NNN-gebied 

plaatsvindt. 

2 Generiek 

emissiebeleid 

 G01 Kansrijk, want geen bezwaar. 

  

  

3 Generiek 

landbouwbeleid 

 G01 Kansrijk, want geen bezwaar.   Coördinatie en 

aanpak door 

landbouwteam van 

Rijnland. 

4 Baggeren tot op 

vaste bodem 

BE04 Weinig kansrijk, want is vijf jaar 

geleden gebaggerd. Er zit ook veel 

vis, dus effect dan klein. Plus ligt 

gevoelig bij boeren. Ook risico op 

meer zoute kwel. 

  

5 Natuurlijk peil  IN14 Eerste advies gebiedsproces: Weinig 

kansrijk, want een lager peil geeft 

risico op kwelopbarsting en 

mogelijke schade door krab en kreeft 

bij fluctuatie.  

 Geen lager peil in 

verband met risico op 

kwelopbarsting 
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Definitief advies na afstemming 

experts: Kansrijk, want een 

natuurlijk peil is niet per definitie een 

lager peil. Dus als het geen lager peil 

betreft, is het wel haalbaar. 

6 Verbreden 

watergang/-

systeem langzaam 

stromend of 

stilstaand: NVO 

kleiner dan 3 m 

breed  

IN07 Weinig kansrijk, want er zijn maar 

een paar kleine locaties aangewezen. 

Ook bleken NVO’s slecht aan te slaan 
in de Machinetocht (waarschijnlijk 

vanwege hoge zoutgehalte en veel 

karpers) 

  

 

7 Afvangen karper  BE01 Niet kansrijk, want mag nog niet 

uitgevoerd worden, omdat andere 

maatregelen nog niet zijn genomen 

(en die zullen hier ook niet snel 

genomen worden). 

 Probeer gelijk 

rivierkreeft mee te 

vangen. 

8 Ruimere duikers 

plaatsen bij aanleg 

en vervanging (min 

600) 

IN20 Kansrijk, want geen bezwaar en 

goed bespreekbaar met gemeenten. 

 Regulier beleid. 

9 Informeren 

eigenaren over 

schouwregels 

(ecologisch 

onderhoud) 

S02 Kansrijk, want geen bezwaar.  Bij uitvoering is er 

onder agrariërs 

weinig draagvlak.  

10 Verbreding 

watergangen: t.b.v 

beperken 

najaarsschoning  

IN10 Weinig kansrijk, want niet logisch (er 

zijn weinig tot geen planten en is er 

dus geen schoning). Ook is er dan 

een  risico op kwelopbarsting. 

  

11 Negatief effect van 

vee bepalen en evt. 

uitrasteren/plaatsen 

drinkbakken 

S01 Niet kansrijk, want weinig koeien, 

dus niet logisch. Bij de paar die er 

wel staan, staan ook al drinkbakken 

(maar geen afrastering), want die 

mogen niet uit sloot drinken ivm 

zwavel. 

  

12 KRW toetsing 

Houtrakpolder – 

RO0021 

S06 Kansrijk, want geen bezwaar.   

13 Aanpak van 

lozingen van niet op 

het riool 

aangesloten 

huishoudens 

IM06 Geen advies, want niet behandeld 

 

  

 

Maatregelen waarop het advies ‘kansrijk’ of ‘zeer kansrijk’ is gegeven vanuit het gebiedsproces, 
zijn positief beoordeeld op de kansrijkheid (= haalbaarheid x draagvlak). Deze maatregelen lijken 

voldoende technisch en praktisch haalbaar en is er draagvlak aanwezig en/of samenwerking 

mogelijk. Er is geadviseerd om deze maatregelen op te nemen in de definitieve maatregelenlijst. 

Wat betreft de maatregelen met het advies ‘niet kansrijk’, is geadviseerd deze niet op te nemen in 
de definitieve maatregelenlijst. Wat betreft 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, duidelijke onderbouwing en communicatie van groot belang.  
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Belangrijk aandachtspunt:  In de Houtrakpolder is in de structuurvisie van de Provincie Noord-

Holland een groot gebied aangewezen als potentiele locatie voor havenuitbreiding. Daarom is het 

advies  vanuit het gebiedsproces om geen langetermijninvesteringen te doen.  

 

Verder is in de Houtrakpolder door Staatsbosbeheer een project uitgevoerd om brakke kwel natuur 

te ontwikkelen, hier zijn helaas geen aanvullende mogelijkheden voor verbetering van de 

waterkwaliteit (zie ook document: KRW-synergie Houtrakpolder - Datum: 25 april 2017 - 

Corsanummer: 17.047309 09.00113/001/005. Er wordt een uitwerkingsprogramma visie 

Spaarnwoude Park 2040 gemaakt. Wellicht zijn daar meekoppelkansen mogelijk voor het 

verbeteren van de waterkwaliteit in de Houtrakpolder. 

5.3 Samenwerking maatregelen  

Er zijn een aantal stakeholders die in het gebiedsproces hebben aangegeven te willen 

samenwerken in de uitvoering van (aanvullende) maatregelen, te weten; 

 

Maatregel Aanleg NVO’s 

Stakeholder Havenbedrijf Amsterdam 

Motivatie/reden Moeten compenseren voor ontwikkeling 

Contactgegevens Jan Blom - Projectmanager Infrastructuur en Geo-informatie 

  

Stakeholder Staatsbosbeheer 

Motivatie/reden Past bij beleid 

Contactgegevens Miriam Brouwer - Accountmanager Noord-Holland 

  

Stakeholder Gemeente Haarlemmermeer 

Motivatie/reden Herinrichting Sportpark Spaarndam 

Contactgegevens Via relatiebeheerder Rijnland 

5.4 Aandachtspunten voor planuitwerking en uitvoering 

Er zijn een aantal aandachtspunten benoemd voor de planuitwerking en de uitvoering van de 

maatregelen, te weten;  

 
Interne sessie Er is veel ontwikkeling. Meekoppelkansen i.h.k.v. compensatie (zie 

kaart) 

Interne sessie Informeren eigenaren over schouwregels (ecologisch onderhoud) 

Staatsbosbeheer gaat hier ontwikkelen, waardoor het onderhoud zal 

veranderen. Kans om najaarsschoning dan anders in te richten voor 

watergangen nr 306-058.00015 en bij ontwikkeling Amsterdamse Golfbaan 

kan dit ook bij watergang 306-058-00548. 

Externe sessie Let op: Structuurvisie PNH staat plek voor havenuitbreiding 

opgenomen. Belangrijk voor besluitvorming investeren. Doorlooptijd 15 – 

20 jr. Staatsbosbeheer is nu eigenaar van die grond. 

Landschap Noord-

Holland 

Er wordt een uitwerkingsprogramma visie Spaarnwoude Park 2040 

gemaakt. Wellicht zijn daar ook meekoppelkansen mogelijk voor het 

verbeteren van de waterkwaliteit in de Houtrakpolder.  

Recreatie Noord-

Holland 

Hoofdwatergang betrekken bij zoekgebied (zie kaart) 

Gemeente  

Haarlemmermeer 

Gezamenlijk beheerplan opstellen 

Dit waterlichaam is in grote mate in beheer bij het recreatieschap. Dat is 

dan ook een belangrijke stakeholder. Gemeente – Rijnland – 

Recreatieschap moeten samen eens goed kijken hoe dat gebied goed 

beheerd kan worden. Er is achterstallig onderhoud en 

beheerverantwoordelijkheden zijn niet altijd helder. De gemeente zou 

steun kunnen bieden aan het recreatieschap.  

Landschap Noord-

Holland 

Bij boezem betrekken van Westhoffbos 

Dit is een extensief bos en wordt straks moerasbos 
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5.5 Kaart 
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5.6 Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd vijf maatregelen (baggeren tot op vaste 

bodem, verbreden watergang/-systeem t.b.v. NVO, afvangen karper, verbreding 

watergangen: t.b.v beperken najaarsschoning en negatief effect van vee bepalen en evt. 

uitrasteren/plaatsen drinkbakken) af te laten vallen. De rest van de voorgestelde 

maatregelen kan op de definitieve maatregelenlijst. Een belangrijk aandachtspunt is de 

structuurvisie van de Provincie Noord-Holland, waarin een groot gebied in de 

Houtrakpolder aangewezen is als potentiele locatie voor havenuitbreiding. Daarom is het 

advies om hier geen langetermijninvesteringen te doen. 
  



_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Pagina 28 van 37  Hoogheemraadschap van Rijnland 

   19.061608 

6. Synthese Ringvaart Haarlemmermeer derde tranche KRW (2022-2027) 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRWportaal 

 

 

Maatregel ESF  

KRW 

maatre

gel. 

Code 

Naam (KRW portaal) LokaalID 

Aanpak chemische 

stofgroep 

normoverschrijdingen 

(svs, n-u, u): zie werkblad 

14 ESF8 stoffen 

8 S06 

Aanpak chemische stofgroep 

normoverschrijdingen (svs, 

n-u, u) 

NL13_48-030 

Generiek emissiebeleid 

(BR02 en G01) 
1, 2 G01 

Brongericht nutriënten - 

landelijk beleid 
BM/GB 

Generiek landbouwbeleid 

(BR01 en G01) 
1, 2, 8 G01 

Brongericht nutriënten - 

landelijk beleid 
BM/GB 

Informeren eigenaren 

over schouwregels 
6 S02 

KRW-

voorlichtingsprogramma 
NL13_48-027 

 

Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,2 0,1 0,11 Goed 

biologie Waterplanten 0,1 0 0 Goed 

Biologie  Macrofauna 0,4 0,35 0,35 Goed 

biologie Vissen 0,3 0,29 0,29 Goed 

BOS Stikstof 5 5 4,27 Goed 

BOS Fosfor 1 1 0,74 Goed 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 114 Goed 

BOS pH 6-9,5 6-9,5 8,1 Goed 

BOS Chloride >200 >200 1625 Goed 

BOS Temperatuur 27,5 27,5 25 Goed 

BOS Doorzicht 0,45 0,17 0,17 Goed 

 

Het Havenbedrijf Amsterdam bezit veel grond in de polder en gaat hier een haven 

realiseren. Uitvoering van maatregelen is niet zeer relevant voor de lange termijn. De 

huidige situatie wordt het doel voor alles. 
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Bijlage 1. Sessies en Stakeholders 

Bijlage 1..1 Sessies 

 
Interne sessie met relatiemanagers 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 welke maatregelen zijn 

voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Daarop is vervolgens input geleverd door 
relatiemanagers en gebiedscoördinatoren. Zij hebben input geleverd vanuit een respectievelijk 

strategische/tactische en omgevings-/operationele bril.  Ook was een afvaardiging van het 

landbouwteam aanwezig.  

 

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 welke 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 (sport)visserij, recreatie (watersport) en grote gebiedspartijen. 

Rijkswaterstaat was ook aanwezig. 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 sessie: Tijdens deze sessies heeft Rijnland de beoordeling 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 invalshoeken heeft de provincie input geleverd op 

de voorgestelde maatregelen met een provinciale link.  

 

Natuur- en milieusessie 

Datum: 14 januari 2020 

Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Voor deze sessie zijn de natuur- en milieuorganisaties 

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 aanwezig als beheerder van 

Natura2000-gebieden. De stakeholders zijn eerst geïnformeerd over het doel van de KRW en het 

gebiedsproces. Daarna is toelichting gegeven op de analyse en de beoordeling van het 

waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven welke maatregelen zijn voorgesteld om de score 

op de ESF’s te verbeteren. De stakeholders hebben vervolgens input geleverd vanuit het belang 
van hun sector. 
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Bijlage 1..2 Interne stakeholders 

Naam Functie  Geraadpleegd op 

Wendy Aangeenbrug Gebiedscoördinator 16 september 2019 

Emil Hartman Relatiebeheerder 16 september 2019 

Kim Jonkman 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 

Peter Vroom Watersysteembeheerder 5 december 2019 

Rob Verburgt Watersysteembeheerder 5 december 2019 

Bijlage 1..3 Externe stakeholders 

Organisatie  Sector Geraadpleegd op 

Die Leythe Recreatie (roeien en 

zeilen) 

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 19 juli & 5 december 

2019 

Zuid-Hollands Landschap Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Waternet Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Stichting Duinbehoud Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Dunea Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Natuurmonumenten Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Landschap Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Recreatie Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Staatsbosbeheer Natuur & Milieu 27 januari 2020 

Gemeente Haarlemmermeer Overheid 22 januari 2020 

Gemeente Amsterdam Overheid 25 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 



_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Pagina 32 van 37  Hoogheemraadschap van Rijnland 

   19.061608 

Bijlage 2. Input 

Bijlage 2..1 Opgehaalde input per maatregel 

 

Generieke maatregelen 
Maatregel 1 Generiek emissiebeleid  
 Geen input. 
 

Maatregel 2 Generiek landbouwbeleid 

Interne sessie 31/10 Weinig landbouw in omgeving. 

Provincie Noord-

Holland 

PNH is met stimuleringsbeleid Bodem en Water bezig om uit- en 

afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te beperken. 

Hier vinden HHR en PNH elkaar al, maar wel goed om voor na 2021 

nieuwe afspraken te maken, als het programma afloopt. PNH is al met 

HHNK in gesprek over verbreding van het Landbouw Portaal en financiële 

betrokkenheid van de provincie voor maatregelen. 

 

Specifieke maatregelen 
Maatregel 3 Hogere peilen (tegengaan afbraak van veen) 

Interne sessie Peil hoger op hoofdwatergang minder goed haalbaar i.v.m. 

waterbergingsfunctie. Daar waar wel kan opnemen in nieuwe peilbesluit! 

Interne sessie 31/10 Helpt om kwel tegen te gaan. Checken of je geen gebieden 

onder water zet, eerst toetsen (zitten weinig boeren). Alleen 
mogelijk op hoofdvaart. Zorgt wel voor meerdere 

peilvakken, dus goed onderzoeken. 
Watersysteembeheer-der Dit is zeker mogelijk! Is al een keer gedaan, kost ook 

minder energie (het is een tijdje 20 cm boven zomerpeil 
geweest, vanwege bevaarbaarheid boten voor project) -
>grote drooglegging. Check bij peilbeheerder 

mogelijkheden. 
PNH Maatregel hogere peilen en natuurlijk peil zijn in principe 

maatregelen zonder provinciale link. Alleen als het 
onderdeel is van NNN. 

 

Maatregel 4 Baggeren tot op vaste bodem 

Interne sessie Dan meer zoute kwel?   

Interne sessie 31/10 Is vijf jaar geleden gebaggerd, dus je hoeft dan niet zo veel 
te baggeren. Maar zolang de vis er zit, heeft het weinig zin. 

Landbouwteam Eens met dat er in sommige sloten gebaggerd moet 
worden. Hiervoor kan een diepteschouw helpen. Het is 
echter lastig om administratief te voldoen aan de 

voorwaarden. Verder staat het toch al in de legger dat deze 
op diepte moet zijn? Bij het invoeren van diepte schouw: 

communiceer dit goed en vaak, kom met goede 
voorbeelden en geeft de agrariërs een paar jaar de tijd. Zo 
is de ervaring dat met de baggerspuit je een aantal jaren 

nodig hebt om de sloten op de gewenste diepte te krijgen 
(2-3 jr). Communicatie is hier key!! Ga ook poldergericht te 

werk.  
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Maatregel 5 Natuurlijk peil (Er is een vast waterpeil wat minder 
gunstig is voor de ontwikkeling van oevervegetatie) 

Interne sessie Daar waar kan opnemen in nieuwe peilbesluit. 

Interne sessie 31/10 Lager peil heeft risico op kwelopbarsting. 

Sportvisserij MidWest 

Nederland en 

Amsterdamse Hengelsport 

Vereniging 

Evt. knelpunt: bij veel fluctuatie veel gaten door wolhandkrabben/kreeft? 

Want die willen boven waterlijn zitten en verplaatsen dan steeds hun 

ingang. 

Landbouwteam In goed overleg bespreekbaar (soms zelfs wenselijk voor goed 

weidevogelbeheer). Let wel goed op dat je het over hetzelfde hebt (goede 

definiëring) alvorens gesprek aan te gaan. Rijnland houdt aan: ‘natuurlijk 

peilbeheer binnen afgesproken marges’. Leer ook van project bij HDSR. 

Aandachtspunt: geen flexibel peilbeheer in veenweidegebied. 

 
Maatregel 6 Aanleg natuurvriendelijke oevers 

Interne sessie NVO Machinetocht, aangelegd door havenbedrijf (Jan Blom) is mislukt 

(oorzaak karpers/of teveel chloride?). Maar lukt het bij Staatsbosbeheer  

wel? Kan het zijn dat daar andere beplanting is gebruikt? Dus wellicht 

kansen in ondersteunen havenbedrijf hoe het wel kan? Meer gedacht 

vanuit natuur ipv inrichting. 

Interne sessie 31/10 Geen nieuw NVO mogelijk in Machinetocht door te zout en teveel karper, 

dus daar geen nieuwe NVO aanleggen. Let op afvoercapaciteit van het 

watersysteem! 
Watersysteembeheer-der Verondiepen? Is wel in contradictie met mtr 3 (als hogere peilen, dan 

dieper en dus minder groei?) 

 

Sportvisserij MidWest 

Nederland en 

Amsterdamse Hengelsport 

Vereniging 

Weinig bevisbaar water. In machinetocht al geprobeerd. Weinig andere 

plekken op vaarten, behalve in kleine gebieden op kaart.  

 

Havenbedrijf Amsterdam Kaart:  

- 3x kansrijke locatie voor NVO  

Landschap Noord-

Holland 

Kaart: 

- Kansrijke locatie bij Sportpark Spaarndam + Westhoff bos -> Moerasbos 

- Kans financiering via revitaliseringsplan (vanuit uitwerkingsprogramma 

visie Spaarnwoude Park 2040). 
Staatsbosbeheer In de Houtrakpolder is een project uitgevoerd om brakke kwel natuur te 

ontwikkelen. Hier zijn wellicht nog aanvullende mogelijkheden voor 

verbetering van de waterkwaliteit. Hier is al naar gekeken (2017), er is 

toen geconcludeerd dat de maatregelen niet werden uitgevoerd (zie 

notitie 17.047309 KRW maatregelen Houtrakpolder). Misschien goed om 

nog eens opnieuw naar de situatie te kijken? Antwoord RL: De conclusies 

uit het memo van 2017 gelden nog steeds,  er zijn geen nieuwe inzichten. 

Gemeente Amsterdam In de tocht langs de Machineweg is ooit een NVO aangelegd. Deze is 

echter nooit tot ontwikkeling gekomen. Hier zou naar gekeken kunnen 

worden of deze weer hersteld kan worden. 
Landbouwteam Bij NVO is het niet verliezen van landbouwgrond een belangrijk punt. Bij 1 

m brede overgang van land naar water (50 cm in het water en 50 cm op 

het land) met een geringe drooglegging, het afrasteren van de kanten en 

het gebruik van een drinkbak en een goede vergoeding voor het beheer 

van de oevers wordt dit bespreekbaar in het veenweidegebied. NVO's 

worden gemakkelijk gekoppeld aan afkalvende oevers, dit zien zij als 

kans.  Door beschoeiing voor de NVO te plaatsen, voorkomt dit ook 

afkalvende oevers. 

 
Maatregel 7 Behoud natuurvriendelijke oevers 

Interne sessie 31/10 Focus op behoud van hetgeen wat er wel groeit!   

Watersysteembeheer-der Oevers zijn nog steeds erg steil! 1 op 3 haalt hij niet. 

 
Maatregel 8 Afvangen karper (evt. in pilot gebieden) 
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Interne sessie 31/10 Mag pas worden uitgevoerd, nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd en 

effect hebben gehad (landelijk beleid). 

Gemeente  

Haarlemmermeer 

Probeer ook meteen de exotische rivierkreeften weg te vangen.  

De vraag blijft echter of je daarmee het water echt helder krijgt. 

 
Maatregel 9 Ruimere duikers plaatsen bij aanleg en vervanging (min 600) 

Interne sessie Dit is altijd goed bespreekbaar met gemeenten. 

Interne sessie 31/10 Is gewoon beleid. 

 

Maatregel 10 Informeren eigenaren over schouwregels (ecologisch onderhoud) 

Landbouwteam Op dit moment is er al vanuit het ANLB een blauwe dienst onderhoud 

NVO. Het ecologisch slootschonen gebeurt in de vorm van een blauwe 

dienst, maar geen groot animo omdat in smalle sloten oevervegetatie niet 

gewenst is. Ook vindt het collectief de huidige vergoeding te laag (met 

name voor het administratieve werk wat zij doen). 

 
Maatregel 11 Verbreding watergangen t.b.v. beperken najaarsschoning 
Interne sessie Machinetocht geen onderhoud door Rijnland 

Watergang nr 306-058.00015 wel, maar nieuwe plan SBB gaat wellicht op 

schop? ->meekoppelkansen om dit hier te doen? 

RL hoofdwater 306-058-00548 ook (boven A’damse golfbaan) 
Veder alleen schonen door derden (Recreatieschap + SBB)  - of zij ook 

willen verbreden? Gemeente heeft hierin geen rol. 

Interne sessie 31/10 Er zijn geen planten, dus geen logische maatregel. 
Watersysteembeheer-der Er is daar weinig schoning. 

 
Maatregel 12 Negatief effect van vee bepalen en evt. uitrasteren/plaatsen 

drinkbakken 

Interne sessie 31/10 Zijn nog maar weinig koeien. Verder al uitgevoerd; er staan al veel 

drinkbakken. Echter niet afgerasterd (koeien kunnen nog wel in de kanten 

grazen). 

Landbouwteam Vaarten Houtrakpolder: eigendom is staatsbosbeheer en haven 

Amsterdam, boeren pachten een klein deel van de gronden. Koeien 

mogen niet uit de sloot drinken vanwege te hoge zwavel gehalte. Invloed 

landbouw minimaal. 

 
Maatregel 13 KRW toetsing Houtrakpolder – RO0021 

 Geen input. 

 
Maatregel 14 Vispassage bij gemaal (evt. met tussenkom) 
Sportvisserij MidWest 

Nederland en 

Amsterdamse Hengelsport 

Vereniging 

Alleen zinvol als de haven niet uitbreidt? 

Watersysteembeheer-der Kansrijk voor glasaal (is vismonitoring geweest) – lokstroom. 
Gemeente Amsterdam Vispassage is een grote wens van de gemeente.  

 

Bijlage 2..2 Aanvullende maatregelen 

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

 

Stakeholder Maatregel  Advies  

Interne sessie Meer doorspoelen met hemelwater 

ipv gebiedsvreemd water bij 

Golfclub.  

 Niet opnemen in de 

maatregelenlijst, want heeft 

geen effect op de KRW-

maatlat.  

Gemeente 

Haarlemmermeer 

(poldereco-loog) 

Misschien streven naar kleinere 

zoutgehalte schommelingen. 

In de winter is het zoeter en in de 

 Dit is alleen mogelijk door 

meer door te spoelen en dat 

is onwenselijk. Advies is om 
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zomer veel zouter. Door die 

schommelingen hebben veel planten 

(zowel zoet als zoutminnend) het 

moeilijk.  

deze maatregel niet op te 

nemen.  

Gemeente 

Amsterdam 

Het zoet maken van het brakke 

inlaatwater is een wens van de 

gemeente 

 Dit is niet mogelijk in 

verband met zoute kwel. 

Advies is om deze maatregel 

niet op te nemen. 
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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 doelen te 

komen: 

- Expert judgement en aquokit; 

- KRW-verkenner. 

 

Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met expert judgement 

en de aquaokit. 

Reeds “goede” scores worden niet genoemd tenzij hiervoor een reden is. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Doorzicht 0,45 0,17 Ontoereikend 0,17 Ontoereikend 

 

Verbeteringen voor doorzicht worden niet verwacht, huidige situatie wordt doel. Doel 

wordt 0,17m.  

 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Algen 0,2 0,1 Ontoereik

end 

0,1 Ontoereik

end 

 

Verbeteringen voor algen worden niet verwacht, huidige situatie wordt doel, doel wordt 

0,1 EKR. 

 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterpla

nten 

0,1 0 Slecht 0 Slecht 

 

Er groeien geen waterplanten in de Vaarten van de Houtrakpolder, verbeteringen worden 

niet verwacht, huidige situatie wordt doel, doel wordt 0 EKR. 

 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofau

na 

0,4 0,35 Matig 0,35 Matig 

 

Er worden geen verbeteringen verwacht in de macrofauna score, huidige situatie wordt 

doel, doel wordt 0,35 EKR. 

 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie vissen 0,3 0,29 Matig 0,29 Matig 

 

Er worden geen verbeteringen verwacht op de maatlat van vissen. Huidige situatie wordt 

doel, doel wordt 0,29 EKR. 

 

Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-

Verkenner. 
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Na indiening van de aangepaste-lijst naar aanleiding van het technisch document voor 

Vaarten Houtrakpolder 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. 

 

Vaarten Houtrakpolder heeft in de KRW-verkenner de volgende eigenschappen mee 

gekregen vanuit de gebruikte shapefile van het waterlichaam. 

 
ID Name WFD

TYPE 
WATERBODID MODEL

TYPE 
WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 

3
6 

Vaarten 
Houtrakpolder 

M30 NL13_31 other Vol 55430 The_geom 

 

Vaarten Houtrakpolder, NL13_31 is een M30. In de volgende tabel zijn de gekozen 

parameters weergegeven die relevant zijn voor M30. 

 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

Chloride Zoutgehalte 

(zomergemiddeld) 

1500 Zout 

Connectivity Verbinding (2 

klassen) 

1 Niet verbonden 

Maintenance Onderhoud (2 

klassen) 

1,5 Verbetering onderhoud 

N Totaal-N concentratie 

(zomergemiddeld) 

5 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 

(zomergemiddeld) 

1 Zie EJ 

Shore Oeverinrichting (3 

klassen) 

2 Riet 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 

klassen) 

2 Vast peil 

 

Uit de Technische GEP berekening komen voor Vaarten Houtrakpolder de volgende GEP 

waarden volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-

maatlat die geldt voor M30. 

Vis (GEP: 0,29) 

Alg (GEP: 0,18) 

Macrofyten (GEP: 0,15) 

Macrofauna (GEP: 0,48) 
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