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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

 
KRW toetsing 

 

 
 
De biologie is ontoereikend. Waterplanten scoren ontoereikend, macrofauna matig. Vis-
sen en algen scoren goed. De BOS scoren goed, maar het totaal oordeel van de chemie 
voldoet niet. Overige stoffen, prioritaire stoffen ubiquitair, prioritaire stoffen niet ubiqui-
tair en nieuwe prioritaire stoffen voldoen niet. Alleen prioritaire stoffen NIET ubiquitair 
voldoen. Het totaal oordeel voldoet niet. 
 

ESF analyse 

 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  
ESF2 Licht  

ESF3 Productiviteit bodem  
ESF 4 Habitatgeschiktheid  
ESF 5 Verspreiding  

ESF 6 Verwijdering  
ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  

 
De ESF analyse laat zien dat ESF2 (licht) en ESF7 (organische belasting) voldoen. De 
overige onderdelen van de ESF analyse voldoen niet. De nutriëntenbelasting en de belas-
ting met toxische stoffen van het water en de waterbodem is te groot. Het habitat is on-
voldoende geschikt, de verspreiding wordt te veel belemmerd door lange duikers en de 
verwijdering is te omvangrijk om een goede ontwikkeling van de ecologie mogelijk te 
maken. Hiervoor zijn maatregelen geformuleerd. 
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Maatregelen 

 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRWportaal 

 

Naam (KRW portaal) ESF  LokaalID 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 4 NL13_48-021 

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

8 NL13_48-030 

KRW-voorlichtingsprogramma 8 NL13_48-027 

Brongericht nutriënten - landelijk beleid 1, 8 GM/BM 

Aanvullend onderzoeksprogramma 4 NL13_48-026 

Afspraken maken over opheffen ongezuiverde lozin-
gen gemeenten 

8 NL13_48-018 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 5 NL13_48-021 

Behoud en beheer oeverbegroeiing 6 NL13_48-013 

 

 
 
Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,6 0,6 0,66 Goed 

biologie Waterplanten 0,3 0,15 0,14 Ontoereikend 

Biologie  Macrofauna 0,4 0,3 0,28 Matig 

biologie Vissen 0,6 0,6 0,67 Goed 

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,43 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,48 0,53 Ontoereikend 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 47 Goed 

BOS pH 5,5-8,5 5,5-8,5 7,67 Goed 

BOS Chloride 600 600 287 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 23,1 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 1,3 Goed 

 

Generieke emissie maatregelen kunnen een reductie van 10% teweeg brengen. De ver-
wachte toetswaarde is 0,48 mgP/l. Het doel wordt 0,48 mgP/l. Het watersysteem gaat in 
de toekomst verlegd worden. Het is daarom zeer lastig om precies te voorspellen het er 
in de toekomst uit gaat zien. Er is zeer weinig habitat voor waterplanten aanwezig in de 
vaarten nieuwe Driemanspolder. Dit gaat in de toekomst niet veranderen. Een score van 
0,15 EKR is mogelijk. Het doel wordt 0,15 EKR. Macrofauna heeft tot nu toe geen hoge 
scores laten zien op de maatlat van de KRW. De huidige toetswaarde kan echter nog wel 
licht verbeteren, een toetswaarde van 0,3 EKR is mogelijk. Het doel wordt 0,3 EKR. 
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2. Kenmerken waterlichaam 

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

2.1 Administratieve gegevens 

Tabel 1: Kenmerken waterlichaam 
Parameter Waarde Ligging 

KRW code NL13_26-2  

 

KRW meetpunt ROP022A04 
Watertype M3, Gebufferde regionale kanalen 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Polder 
N2000-gebied Nee 
Zwemwaterlocatie 

Nee 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam ligt in het zuidwesten van Rijnland, zie hierboven. 
 
Alle hoofdwatergangen in het hoofdpeilvak zijn als waterlichaam begrensd. Het peilgebied 
waar het waterlichaam in is gelegen is als zoekgebied aangewezen. Zie hierover onder-
staande tekstbox. 
 
 

Zoekgebieden 

In de kleinere wateren buiten het waterlichaam is voor inrichtingsmaatregelen vaak 
meer ruimte beschikbaar dan in het eigenlijke waterlichaam (veelal de hoofdwatergan-
gen). Bovendien is het vanuit de afvoer- en scheepvaartfunctie vaak ongewenst om in 
de primaire wateren inrichtingsmaatregelen te treffen. Rijnland introduceert daarom de 
“zoekgebieden”. Dit zijn gebieden die hydrologisch met een waterlichaam zijn verbonden 
(ze liggen in het zelfde peilgebied als het waterlichaam en zijn niet gescheiden door 
stuwen of dammen) maar die niet tot het waterlichaam worden gerekend.  
 
De zoekgebieden hebben geen officiële status. Wel hebben ze een belangrijke invloed op 
de waterlichamen. Hierdoor tellen maatregelen in zoekgebieden mee voor het betreffen-
de waterlichaam en worden de doelen van het waterlichaam afgestemd op de mogelijk-
heden in het zoekgebied. 
 

 

Het waterlichaam en het zoekgebied zijn weergegeven in figuur 1.  
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Figuur 1 waterlichaam Vaarten Nieuwe Driemanpolder 
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2.3 Functies, landgebruik 

Het landgebruik in de Nieuwe Driemanspolder bestaat uit bebouwd gebied, ongeveer de 
helft hiervan is onverhard recreatie gebied. Dit bevindt zich in het westelijk deel van het 
waterlichaam. 
 
Tabel 2: Landgebruik in het waterlichaam en zoekgebied 

Landgebruik % 

agrarisch gras 3 

akkerbouw 0 

hoogwaardige teelten 0 

bebouwd  91 

natuur 0 

water 6 
 
Het landgebruik in het waterlichaam is weergegeven in figuur 2. 

 
 
Figuur 2. Landgebruik Vaarten Nieuwe Driemanspolder 

2.4 Hydrologie 

De bodem van de polder bestaat grotendeels uit homogene zavel en lichte klei. In het 
oosten en westen liggen delen waar de bodem bestaat uit veen op ongerijpte klei. Het 
peil is vastgesteld op -5,82 m NAP.  
 
Vanuit Rijnlandse boezem en vanuit de Zoetermeerse plas wordt er water ingelaten naar 
de tussenboezem van Zoetermeer en vanuit deze tussenboezem wordt dit water onder 
vrij verval ingelaten in het waterlichaam. Hierdoor ontstaat circulatie in het waterli-
chaam. 
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Het waterlichaam ontvangt via een stuw ook water van de Drooggemaakte Grote Polder. 
Het water van het waterlichaam wordt afgevoerd naar de Zoetermeerse Plas en vanuit 
hieruit naar de Rijnlandse boezem.  
 
In de naastgelegen polder wordt de piekberging Nieuwe Driemanspolder ontwikkeld. De 
realisatie van de piekberging is –afgerond in 2020. Hierdoor zal de doorstroming door het 
waterlichaam veranderen. De afvoer wordt verplaatst naar het zuidwesten. De circulatie 
wordt aangepast en zal niet meer via de Zoetermeerse plas verlopen. 
 

   
Figuur 3: Globale doorstroming (blauwe pijlen) van het KRW-waterlichaam Vaarten 
Nieuwe Driemanspolder (roze gebied) in de huidige situatie (links) en de toekomstige 
situatie (rechts). 
 
De waterhuishouding in het waterlichaam bestaat voornamelijk uit primaire watergangen 
en wordt gekenmerkt door enkele tientallen lange duikers die soms wel 500 m lang zijn 
en/of T-splitsingen kennen. Hierdoor is het schoonmaken van duikers lastig te realiseren, 
is niet zichtbaar welke kant het water uit stroomt en is gericht doorspoelen van trajecten 
niet mogelijk. Dit heeft effect op de waterkwaliteit. 
In het watergebiedsplan Zoetermeer-Zoeterwoude (18.159575) is besloten diverse maat-
regelen te treffen om de waterkwaliteit te verbeteren (zie 3.4). 
  
Het watersysteem heeft een grote drooglegging omdat het een kleipolder is maar ook als 
gevolg van ophoging van het gebied voor de bebouwing. In het westen van het waterli-
chaam vindt zoute kwel plaats en zijn er wellen. Door de circulatie verspreidt zich dit 
over het hele peilvak. 
 
 



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 9 van 30 
19.103396   

3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

Tabel 3: Doelen KRW 

. Defaultnorm M3 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen   

Algen 0,6 0,6 

Waterplanten 0,6 0,3 

Macrofauna 0,6 0,4 

Vissen 0,6 0,6 

 

  

Biologie  ondersteunende stoffen (BOS)   

Stikstof (mg/l) <= 2,8 2,8 

Fosfor (mg/l) <= 0,15 0,15 

Zuurstof (%) 40-120 40-120 

Zuurgraad 5,5 – 8,5 5,5-8,5 

Chloride (mg/l) 0-300 600 

Temperatuur (graden celcius) < 25 25 

Doorzicht (m) >0,65 0,65 

 
De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS)  hebben 
per watertype een defaultnorm (Stowa rapporten  2012-31 en 2012-34). Deze doelen 
kunnen worden aangepast door  de waterbeheerder. De aanpassingen moeten wel on-
derbouwd worden met argumenten. 
 
Voor de Vaarten Nieuwe Driemanspplder (watertype M3) is rekening gehouden met de 
hoge achtergrondbelasting. De doelen voor waterplanten en macrofauna zijn hierop aan-
gepast. De chemische doelen zijn voor alle waterlichamen gelijk. Het is niet mogelijk om 
voor de chemie de doelen aan te passen.  

3.2 Maatregelen KRW1 en KRW2 

In KRW1 en KRW2 zijn de volgende maatregelen geformuleerd. 
  
Tabel 4: Maatregelen KRW1 en KRW2 
Maatregel Bron Status 
Baggerprogramma 2007-2020* WKP(KRW1) gereed 
Onderzoeksprogramma landbouwemissies veenwei-
degebied 

WKP(KRW1) Gereed 2012 

Onderzoeksprogramma AWZI* WKP(KRW1) Gereed 2013 
Ontwikkelingen integrale visie watersysteem in en 
rond Zoetermeer 

WKP(KRW2) Maatregel in voorbereiding, 
2018 

Baggerprogramma 2007-2020 deel 2* WKP(KRW2) In uitvoering 2018 

Maatregelen tbv landbouwemissies veenweidegebied WKP(KRW2) In uitvoering  2018 
Aanleg en/of herinrichting van NVO’s langs primaire 
watergangen 

KRW2/WGP In uitvoering 2019 
(Rl/gemeente Zoetermeer) 

Lange duikers vervangen door open water met NVO’s KRW2/WGP In uitvoering 2019 
(Rl/gemeente Zoetermeer) 

Bewust omgaan met waterinlaat en kiezen voor de 
schoonste inlaten 

KRW2/WGP In uitvoering 2019 (Rl) 

Onderhoudsconcepten waar mogelijk extensiveren, 
minder frequent maaien of meer laten staan 

KRW2/WGP In uitvoering 2019 (Rl) 

Bewustwording creëren bij bewoners om hoeveelheid 
hondenpoep langs de wateren te verminderen 

KRW2/WGP In uitvoering 2019 (ge-
meente Zoetermeer) 

Regelmatig en goed onderhoud van duikers en op-
hoping van bagger voorkomen 

KRW2/WGP In uitvoering 2019 (ge-
meente Zoetermeer) 
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Krappe duikers in geval van herinrichting vervangen 
door grote duikers 

KRW2/WGP In uitvoering 2019 (ge-
meente Zoetermeer) 

Foutaansluitingen op het riool opsporen en aanpak-
ken 

KRW2/WGP In uitvoering 2019 (ge-
meente Zoetermeer) 

*generiek 

3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 
Bij doorzicht > 1,5 meter is er bodemzicht 

 Figuur 4: Toetswaarden 
 
Metingen zijn sinds 2012 beschikbaar en laten een toename zien van de nutriënten. Het 
doorzicht is weer verbeterd na een verslechtering in 2014. In het Westerpark worden 
drijfbladplanten aangetroffen. Er zijn nagenoeg geen ondergedoken en weinig drijfblad-
planten in het waterlichaam aanwezig. In een van zes beoordeeld KRW locaties was veel 
kroos aanwezig. Lokaal kan dit een knelpunt zijn. 
 

3.4 Toestand 2018 

De toestand van het waterlichaam wordt jaarlijks getoetst en gerapporteerd. De toestand 
in 2018 van de ecologische doelen in onderstaande figuur weergegeven.  
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Tabel 5: Oordeel 2019 

 
 
De biologie is ontoereikend. Waterplanten scoren ontoereikend, macrofauna matig. Vis-
sen en algen scoren goed. De BOS scoren goed, maar het totaal oordeel van de chemie 
voldoet niet. Overige stoffen, prioritaire stoffen ubiquitair en nieuwe prioritaire stoffen 
voldoen niet. Alleen prioritaire stoffen NIET ubiquitair voldoen. Het totaal oordeel voldoet 
niet. 
 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_26-2. 
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4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

4.1 ESF1 productiviteit water 

Ecologische sleutelfactor 1 voldoet als er geen overschot aan nutriënten is. Opgelost fos-
for raakt dan uitgeput in het groeiseizoen in combinatie met lage algenbiomassa. Troe-
belheid door algen treedt in dat geval niet of nauwelijks op. Er kan een soortenrijke on-
derwatervegetatie ontstaan met langzaam groeiende onderwaterplanten die het water 
helder houden. Dominantie van voedsel minnende onderwaterplanten zoals gedoornd 
hoornblad treedt niet op. 
 
ESF1 voldoet als de externe belasting lager is dan de kritische belasting van het water-
systeem. 
 
Fosfor is in ruime mate aanwezig. De belangrijkste bronnen zijn de tussenboezem en de 
oppervlakkige afspoeling van het stedelijk gebied. De invloed van de Grote Droogge-
maakte polder is alleen in het noorden zichtbaar. De verversing van de peilvakken is een 
gesloten circuit (deels) en daarmee is toetsen aan de kritische belasting niet van toepas-
sing. 
 

 
Figuur 5: Bronnen van fosfor 
 
De concentratie totaal-fosfor van het polderwater is vrijwel altijd hoger dan de default 
norm voor wateren van dit type, waarbij waarden tot dan 0,35  mg TPO4/l worden geme-
ten.  
 
Wat opvalt is afnemende hoeveelheid chlorofyl, toenemende concentratie OPO4 (be-
schikbaar P) en licht stijgend doorzicht. Dit duidt op aanwezigheid van mosselen. Lokaal 
is er sprake van kroos en flab. 
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De maatregelen, zoals vastgesteld in het watergebiedsplan, moeten tot een verbetering 
van ESF1 leiden. Hierop is verder geen aanvulling noodzakelijk. 
 
Knelpunt 

Belasting vanuit het stedelijk gebied. 

 

 
 
ESF1= rood 

Maatregelen 

- generiek emissiebeleid 
- Generiek landbouwbeleid  

4.2 ESF2 licht 

De ecologische sleutelfactor licht voldoet als er voldoende licht op de bodem van het wa-
ter komt zodat ondergedoken waterplanten kunnen groeien. 
 
Bij een verhouding tussen doorzicht en diepte die groter is dan 0,6 bereikt voldoende 
licht de waterbodem om de groei van onderwaterplanten mogelijk te maken. 
 
Het is niet wenselijk dat de hele bodemprofiel wordt begroeid met onderwaterplanten en 
we toetsen het doorzicht op diepte tot 1 meter. Gemiddelde doorzicht (m) in de hele pol-
der varieert tussen 0,3 en 0,9 m. Minimale doorzicht moet rond 0,6 m zijn. De sleutelfac-
tor voldoet voor dit systeem. Omdat driehoeksmosselen het lichtklimaat in positieve zin 
beïnvloeden kan het zijn dat het doorzicht zal veranderen bij verandering van de biomas-
sa van de mosselen. 
 
Knelpunt 

Er is geen knelpunt 

 

 
 
ESF 2 = groen 

Maatregelen 

- Niet van toepassing 

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. 
 
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. 
 
Uit de waterkwaliteitsgegevens zien we aanwijzingen van sterke nalevering in de kanalen 
van de Nieuwe Driemanspolder. Er komen zeer weinig submerse planten voor en degene 
die zijn aangetroffen wijzen op rijke bodem. 
 
Knelpunt 

De samenstelling van de waterbodem is ongeschikt voor een diverse vegetatie. 
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ESF3 = rood 

 
Maatregelen: 

- Baggeren voor voldoende waterdiepte (minder opwarming en dus minder naleve-
ring) 

4.4 ESF4 habitatgeschiktheid 

Deze sleutelfactor voldoet als er voldoende geschikt habitat aanwezig is en negatieve 
factoren die het habitat beïnvloeden voor alle biologische groepen afwezig zijn. 
 
Habitat voor oeverplanten 
Het habitat is onvoldoende. De oevers zijn grotendeels steil en over het algemeen niet 
beschoeid. Bomenrijen beperken de ontwikkeling van emerse vegetatie, overige oevers 
zijn veelal begroeid met bredere rietkragen (ca 50%). Vooral in het noordelijke peilvak 
zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. De oevervegetatie is weinig divers is en bestaat 
voornamelijk uit riet, met daarbij lage bedekkingen van grote lisdodde. Dit is kenmer-
kend voor steile oevers  in kleigebied. 
 
De hoofdwatergangen (lijnvormige wateren en vijvers) zijn voldoende diep blijkt uit rap-
portage (tot 1,5 m, visstandbemonstering). Dit komt overeen met de legger waarin een 
waterdiepte van 1 meter is opgenomen voor de hoofdwatergangen. Overige wateren ko-
men niet vele voor in het waterlichaam en zijn over het algemeen ondieper (circa 0,5 
meter).  
Golfslag door wind of schepen is geen knelpunt, er wordt weinig gevaren en de wateren 
hebben over het algemeen een korte strijklengte. Stroming is geen knelpunt 
 

 
 Figuur6 : Natuurvriendelijke oevers 
 
Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 
Bagger kan een knelpunt zijn  voor de ontwikkeling van ondergedoken waterplanten. In 
dit waterlichaam zijn veel primaire watergangen tussen 2017 en 2019 gebaggerd. Er 
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wordt altijd gebaggerd tot de leggerdiepte. Wat opvalt in de gegevens is dat wateren 
(vijvers) in het Westerpark nooit gebaggerd zijn, maar vanuit het veld blijkt dat de hoe-
veelheid bagger hier erg meevalt.  
 
Habitat voor macrofauna 
Het habitat is onvoldoende ontwikkeld omdat er geen ondergedoken waterplanten zijn. 
 
Habitat voor vissen 
Het habitat is onvoldoende omdat er geen ondergedoken waterplanten zijn. 
De vissamenstelling is gevarieerd, echter ruim 70% van de biomassa (310 kg per hecta-
re) bestaat uit weinig kritische soorten, zoals karper, brasem en blankvoorn. Snoekbaars 
komt niet voor. Er is voldoende diep en ondiep water in het waterlichaam aanwezig. Er is 
voldoende oppervlaktewater in het peilvak aanwezig voor een gezonde visstand. Er zijn 
negatieve effecten van karpers op de plantengroei te verwachten. Volgens de KRW be-
monstering is de biomassa vis in het waterlichaam circa 310 kg per hectare. Hiervan is 
circa de helft brasem en karper (155 kg/ha). Deze vissen kunnen effect hebben op de 
plantengroei in het water. Er zijn geen waarnemingen van de graskarper.  
 
Knelpunt 

De habitatgeschiktheid voor ondergedoken vegetatie en drijfbladplanten is onvoldoende.  
Er is geen geschikt water voor macrofauna en vis door het ontbreken van structuur in de 
vorm van planten. 

 

 
 
ESF4 = rood 

Maatregelen 
 Behoud oeverbegroeiing 

 Aanleg natuurvriendelijke oevers 

 Bij nieuwe baggerwerkzaamheden baggeren tot vaste bodem 
 Optioneel: afvissen bodemwoelende vis (later). 

4.5 ESF5 verspreiding 

De ecologische kwaliteit is beter naarmate er meer verschillende soorten planten en die-
ren in het waterlichaam voorkomen. De afwezigheid van gewenste soorten kan worden 
verklaard door de afwezigheid van het benodigde habitat (fysieke standplaatsen of kwali-
teit) of doordat de soorten het geschikte habitat niet kunnen bereiken (doordat onge-
schikt habitat moet worden gepasseerd of doordat fysieke barrières aanwezig zijn tussen 
geschikt leefgebied in het waterlichaam en het leefgebied van gewenste soorten buiten 
het waterlichaam. ESF5 voldoet als verspreiding niet de belemmerende factor is voor het 
bereiken van de gewenste biologische toestand. 
 
Verspreiding van vegetatie 
Verschillende soorten waterplanten zijn aanwezig in de omgeving van het waterlichaam. 
We verwachten dat de verspreiding van planten geen beperkende factor is voor de sa-
menstelling van de vegetatie in de polder. 
 
Verspreiding van macrofauna 
In het waterlichaam zijn er geen barrières voor macrofauna. Oeverplanten zijn ook niet 
op grote afstand van elkaar gelegen binnen het waterlichaam. Macrofauna kan deze af-
stand goed overbruggen. Dit is geen knelpunt. 
 
Verspreiding van vissen 
De gewenste vissoorten zijn in het waterlichaam aanwezig. 
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Verspreiding binnen het waterlichaam is een knelpunt door de aanwezigheid van lange 
duikers (> 100 m). In de Nieuwe Driemanspolder zijn er 28 duikers die langer zijn dan 
honderd meter. Met name in het westelijk deel van het waterlichaam is de verbinding 
tussen noord en zuid beperkt. 
 

 
Figuur 7: Lange duikers (> 100 m) in het waterlichaam 
 
Knelpunt 

Verspreiding voor vissen is binnen het waterlichaam een knelpunt door de aanwezigheid 
van lange duikers. Het is vooral in het westen van het waterlichaam wenselijk dat dit 
wordt verbeterd. 

 

 
 
ESF5 = rood 

   
Maatregelen 

 Vervangen lange duikers door watergangen met natuurvriendelijke oevers (bij 
voorkeur in het westelijk deel van de tussenboezem). 

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  
Er vindt ecologisch onderhoud plaats in de primaire watergangen. Er is ruimte over  in 
het profiel, zodat op deze locaties niet geschoond hoeft te worden. De overige watergan-
gen worden onderhouden door onderhoudsplichtigen. Doorgaans wordt eens per jaar in 
het najaar de overige watergang geschoond. Het is niet bekend of ecologisch wordt on-
derhouden.  
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Figuur 8: Ruimte voor vegetatie 
 
Verwijdering van waterplanten door dieren 
Dieren hebben een beperkte invloed. Waarschijnlijk hebben kreeften een beperkte in-
vloed op de vegetatie. Er zijn slechts enkele waarnemingen van rivierkreeften in de 
Nieuwe Driemanspolder (volgens de NDFF). Muskusratten worden bestreden. Waarschijn-
lijk heeft begrazing door deze dieren weinig effect op de begroeiing. Er is geen vee langs 
de watergangen aanwezig. Deze hebben dan ook geen invloed op de plantengroei in de 
oevers. Er zijn zeker ganzen in het gebied aanwezig. Deze worden actief bestreden in 
opdracht van de provincies. Waarschijnlijk is er in de woonwijken te veel verstoring voor 
ganzenen mogelijk valt de schade door ganzen mee. 
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 
Dit is geen knelpunt. Er is geen beroepsvisser actief in het gebied. Sportvissers hebben 
ook geen visrechten in de Nieuwe Driemanspolder. Visetende vogels (aalscholvers, rei-
gers) hebben geen duidelijke negatieve invloed op de visstand.  
 
Knelpunt 

De schoning van watergangen (najaarsschouw) is te intensief. 

 

 
 
ESF6 = rood 

 
Maatregelen 

- Waar mogelijk extensiveren van schoning (ecologisch onderhoud) 
- Informeren van onderhoudsplichtigen over ecologisch onderhoud. 
- Afvissen van brasem en karper (op termijn). Dit is alleen zinvol met terugbrengen 

nutriënten concentraties en een goede inrichting of regelmatig herhalen. 
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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 

Het waterlichaam en het zoekgebied ligt in stedelijk gebied. De lokale bronnen voor or-
ganische belasting zijn: 

- Bladval (m.n. in het Westerpark en Buytenpark, maar ook langs diverse water-
gangen in woonwijken); 

- Lozing van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater als gevolg van foutaansluiting op 
de hemelwaterafvoer van het gescheiden rioolstelsel; 

- Afspoeling hemelwater in het stedelijk gebied met vogelpoep, hondenpoep, blad-
val e.d. (m.n. van verhard oppervlak; het rioolsysteem van Zoetermeer bestaat 
uit een gescheiden stelsel); 

- Aanvoer van voorbelast water door af- en uitspoeling agrarische percelen in de 
Drooggemaakte Grote Polder (DGP); 

- ‘Voeren van eendjes’ en lokvoer voor vissen door sportvissers.  
Inschatting is dat met name bladval en indien aanwezig de foutaansluitingen op het riool 
bepalend zijn voor de organische belasting van het watersysteem. 
 
Het waterlichaam voldoet formeel aan de doelstelling voor zuurstofverzadiging, maar zit 
deze met zomergemiddeld minder dan 50% wel aan de ondergrens.  
 
In KRW-waterlichaam Vaarten Nieuwe Driemanspolder zijn geen zwemwaterlocaties 
aanwezig, maar in de aangrenzende Zoetermeerse plas wel. Beide locaties, Noord Aa-
strand en Noord Aa-speelvijver, scoren respectievelijk ‘uitstekend’ en ‘goed’. 
 
Voor het overgrote merendeel (>90%) van de watergangen in het zoekgebied bedraagt 
de Leggerdiepte 50 cm of meer. In het algemeen is hiermee het watervolume voldoende 
om de zomerpieken van de watertemperatuur onder de gewenst 25 graden en de zuur-
stofconcentratie voldoende hoog te houden voor het onderwaterleven. 
 
Knelpunt 

Volgens de KRW-toetsing is de zuurstofverzadiging voldoende, maar verbetering is wen-
selijk ter ondersteuning van de ontwikkeling van het ecosysteem. 
 
 

 

 
 
ESF7 is rood.  

 
Maatregelen 

- Baggeren: opgehoopt organisch materiaal verwijderen uit het watersysteem (niet 
alleen tot onderhoudsdiepte); 

- Inventarisatie van snelheid baggeraanwas/ophoping organisch materiaal en on-
derhoudsregime (kwaliteitsbaggeren) daarop aanpassen; 

- Opsporen van foutaansluitingen op het hemelwaterafvoer van het gescheiden ri-
oolstelsel. 

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. 
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Huidige situatie voor het waterlichaam 

Oppervlaktewater 
Het waterlichaam Vaarten Nieuwe Driemanspolder voldoet volgens de KRW-toetsing niet 
voor de chemische parameters ammonium, zink en benzo(b)fluorantheen (BbF), cyper-
methrin en PFOS. 
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van de KRW-meetlocatie ROP022A04 
doorgerekend. De maximum score voor een individuele monster bedraagt 1,2%; jaarge-
middeld ligt deze onder de 0,5%. Op basis hiervan is het ecologisch effect van de water-
kwaliteit op een acceptabel niveau. 
Ammonium/ammoniak en zink zijn hierbij als enigen bepalend voor de hoogte van de 
msPAF-scores, ook al blijft deze op een acceptabel niveau. Beide stoffen betreffen Rijn-
land(Rijn-West)brede probleemparameters. 
Zinkconcentratie overschreed in 2014, 2016 en 2017 zowel de MAC-waarde als de JGM-
waarde. Door de overschrijding van de MAC-waarde is de tweedelijns-beoordeling o.b.v. 
biobeschikbaarheid niet van toepassing. Vanwege de gescheiden rioolstelsels komt zink 
vanuit diverse diffuse bronnen (zoals corrosie van zinken dakgoten, bandenslijtage en 
atmosferische depositie) via afspoeling van verhard oppervlak vrij direct in het watersys-
teem terecht. Een andere waarschijnlijk minder relevante bron is de uitspoeling van me-
talen in landelijk gebied. 
 
Benzo(b)fluorantheen is sinds 2014 eenmaal aangetoond (0,02 µg/l), net boven de rap-
portagegrens (0,01 µg/l). Deze alomaanwezige stof komt voornamelijk via atmosferische 
depositie (al dan niet via hemelwaterafvoer van verhard oppervlak) in het watersysteem 
terecht.  
 
Cypermethrin en PFOS zijn niet op de KRW-meetlocatie van het KRW-waterlichaam zelf 
aangetroffen maar op de gekoppelde meetlocatie van het Toestand- en Trendmonitoring 
meetnet RO114A (bij boezemgemaal Katwijk). Er zijn vooralsnog binnen KRW-
waterlichaam Vaarten Nieuwe Driemanspolder geen lokale bronnen van deze stoffen be-
kend. Aanpak van deze stoffen lift vooral mee met het generiek emissiebeleid. 
 
Waterbodem 
De waterbodemkwaliteit - het onderhoudsbagger uit de watergangen van het waterli-
chaam Vaarten Nieuwe Driemanspolder - voldoet (net) aan Rijnlandse normen. Afgelopen 
jaren (na 2010) zijn veel watergangen in stedelijk gebied gebaggerd. Deze bagger is 
veelal licht verontreinigd (klasse B) met lood, zink, PAK, minerale olie en diverse oude 
(verboden) middelen zoals drins en PCB’s als klassebepalende parameters. 
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 
 
Knelpunt 

Normen voor chemische verontreinigingen in oppervlaktewater worden overschreden 
 

 ESF8 =rood 
 
 
Maatregelen om van huidig naar gewenst te komen 

Als knelpunten zijn geconstateerd:  
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- Ammonium/ammoniak (overschrijding van de KRW-norm): lozingen vanuit de wa-
terketen (hemelwaterafvoer al dan niet met foutaansluitingen), grondwater en af- 
en uitspoeling van mest (vanuit de Drooggemaakte Grote Polder) zijn de grootste 
bronnen. De bron opwellend grondwater betreft een natuurlijke achtergrondbelas-
ting. Aanpak van de overige bronnen geschiedt via generiek emissiebeleid (waar-
onder het programma landbouwemisses, nationale/europese wet- en regelgeving) 
en de aanpak van eventuele foutaansluitingen op het riool; 

- Zink komt in dit waterlichaam in stedelijk gebied vooral via de hemelwaterafvoer 
in het watersysteem terecht. Via de nationale aanpak van diffuse bronnen wordt 
de belasting met zink aangepakt. Aanvullend kan met de gemeente worden on-
derzocht hoe de belasting via de hemelwaterafvoeren beperkt kan worden. Te 
denken valt aan de aanpak van bouwmetalen middels voorlichting of subsidie; 

- Benzo(b)fluorantheen (PAK): vanwege het incidentele karakter van het aantreffen 
van deze parameter in lage concentratie, de alomaanwezigheid van deze stof en 
de afwezigheid van een duidelijke aanwijsbare (punt)bron, worden geen maatre-
gelen voorgesteld anders dan generiek emissiebeleid; 

- Cypermethrin en PFOS: Deze stoffen zijn niet in het waterlichaam zelf aangetrof-
fen en er geen aanwijsbare bronnen in het waterlichaam bekend. Geen stofspeci-
fieke maatregelen anders dan generiek emissiebeleid. 

 

4.9 Conclusie ESF1-8 

De ESF analyse laat zien dat ESF2 (licht) en ESF7 (organische belasting) voldoen. De 
overige onderdelen van de ESF analyse voldoen niet. De nutriënten belasting en de be-
lasting met toxische stoffen van het water en de waterbodem is te groot. De habitat is 
onvoldoende geschikt, de verspreiding wordt te veel belemmerd door lange duikers en de 
verwijdering is te omvangrijk om een goede ontwikkeling van de ecologie mogelijk te 
maken. Hiervoor zijn maatregelen geformuleerd. 
 
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. 
 
Gebiedsproces voor Zoetermeerse Plas en Vaarten Nieuwe Driemanspolder 
Vanwege de hydrologische verbondenheid worden de KRW-waterlichamen Zoetermeerse 
Plas en Vaarten Nieuwe Driemanspolder in de uitvoering als één systeem beschouwd. 
Gemeente Zoetermeer is de belangrijkste stakeholder in beide waterlichamen. Beide wa-
terlichamen zijn in het kader van KRW2 geprogrammeerd en zitten in één lopend proces. 
Er is geen speciaal overleg georganiseerd voor het gebiedsproces KRW3. In dit lopende 
proces wordt nauw samengewerkt met de belangrijkste stakeholder, Gemeente Zoeter-
meer. Met de gemeente is op strategisch niveau een Strategische Samenwerkingsagenda 
en op tactisch-operationeel niveau een maatregelenlijst  overeengekomen (zie tabel in 
paragraaf 5.2). In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de stakeholders die zijn ge-
raadpleegd tijdens het gebiedsproces. 

5.2 Advies maatregelenlijst 

De groslijsten (zie bijlage 1) zijn in een multicriteria-analyse gescoord op diverse criteria, 
met als de mate waarin maatregelen bijdragen aan KRW doelen, kosten en draagvlak. Op 
basis hiervan zijn via een iteratief proces met het dagelijks bestuur (D&H) de niet kos-
teneffectieve maatregelen en maatregelen met weinig draagvlak van de lijst gehaald. De 
overgebleven maatregelen zijn gedeeld met de gemeente Zoetermeer en vervolgens 
heeft het algemeen bestuur (VV) ingestemd met verdere uitwerking en uitvoering van dit 
maatregelenpakket. De definitieve lijst is opgenomen in bijlage 3. Daarin is ook samen 
met Gemeente Zoetermeer een indeling van werkpakketten gemaakt. In mei 2019 heb-
ben Rijnland en Gemeente Zoetermeer samen een brede projectstartup gehad, waarin 
afspraken zijn gemaakt over de gezamenlijke aanpak van beide partijen.     
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De maatregelen, die betrekking hebben op het KRW-waterlichaam  
Zoetermeerse Plas (ZMP), zijn ‘afgeplakt’. 

5.3 Samenwerkingsmogelijkheden  

Hierbij is ook afgestemd wie voor welke maatregel aan de lat staat. Maatregelen in het 
watersysteem liggen in principe bij Rijnland, behalve waar de gemeente een beheerver-
antwoordelijkheid heeft zoals bij duikers en oeverbeheer. Daarvan is de gemeente de 
trekker en draagt Rijnland bij. Dat geldt ook voor projecten van de gemeente met een 
directe aansluiting op het watersysteem, de zogenoemde moerasparels die de gemeente 
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ontwikkelt langs de Zoetermeerse Plas. Maatregelen met betrekking tot lozing van afval-
water en/of hemelwater daarvan is de gemeente de trekker. Hetzelfde geldt ook voor 
organiseren van bewustwording bij bewoners, als het gaat om bijvoorbeeld vervuiling 
van het oppervlaktewater (zie kolom ‘trekker’ in maatregelenlijst). 
 
Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering van betreffende maat-
regelen. De uitvoering van maatregelen zal dus formeel grotendeels plaatsvinden in de 
derde planperiode (KRW3). Zie ook paragraaf 3.2 

5.4 Conclusie ESF9 

De lijst zoals weergegeven in paragraaf 5.2 is de definitieve maatregelenlijst.   
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6. Synthese Vaarten Polder Vierambacht voor de derde tranche KRW (2022-

2027) 

 
Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRWportaal 

 

Maatregel ESF  

KRW 

maatregel. 

Code 

Naam (KRW portaal) LokaalID 

Aanleg NVO’s langs nieuwe 
watergangen 

4 IN07 
Aanleg natuurvriendelijke 
oevers 

NL13_48-
021 

Aanpak chemische stof-
groep normoverschrijdin-
gen (svs, n-u, u): zie 
werkblad 14 ESF8 stoffen 

8 S06 
Aanpak chemische stof-
groep normoverschrijdin-
gen (svs, n-u, u) 

NL13_48-
030 

aanpak van bouwmetalen 
middels voorlichting of 
subsidie (zink) 

8 S02 
KRW-
voorlichtingsprogramma 

NL13_48-
027 

Generiek emissiebeleid 
1, 8 G01 

Brongericht nutriënten - 
landelijk beleid 

GM/BM 

Informeren van onder-
houdsplichtigen over ecolo-
gisch onderhoud 

6 S02 
KRW-
voorlichtingsprogramma 

NL13_48-
027 

Meten baggerdikte wester-
park en bij veel bagger 
deze  wateren in Wester-
park baggeren 

4 S01 
Aanvullend onderzoekspro-
gramma 

NL13_48-
026 

Verminderen belasting 
a.g.v. foutieve aansluitin-
gen 

8 IM06 
Afspraken maken over op-
heffen ongezuiverde lozin-
gen gemeenten 

NL13_48-
018 

Vervangen lange duikers 
door watergang met na-
tuurvriendelijke oevers 

5 IN20 
Aanleg natuurvriendelijke 
oevers 

NL13_48-
021 

Waar mogelijk extensive-
ren van schoning 

6 BE03 
Behoud en beheer oever-
begroeiing 

NL13_48-
013 

 

 
Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,6 0,6 0,66 Goed 

biologie Waterplanten 0,3 0,15 0,14 Ontoereikend 

Biologie  Macrofauna 0,4 0,3 0,28 Matig 

biologie Vissen 0,6 0,6 0,67 Goed 

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,43 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,48 0,53 Ontoereikend 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 47 Goed 

BOS pH 5,5-8,5 5,5-8,5 7,67 Goed 

BOS Chloride 600 600 287 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 23,1 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 1,3 Goed 

 



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 25 van 30 
19.103396   

Generieke emissie maatregelen kunnen een reductie van 10% teweeg brengen. De ver-
wachte toetswaarde is 0,48 mgP/l. Het doel wordt 0,48 mgP/l. Het watersysteem gaat in 
de toekomst verlegd worden. Het is daarom zeer lastig om precies te voorspellen het er 
in de toekomst uit gaat zien. Er is zeer weinig habitat voor waterplanten aanwezig in de 
vaarten nieuwe Driemanspolder. Dit gaat in de toekomst niet veranderen. Een score van 
0,15 EKR is mogelijk. Het doel wordt 0,15 EKR. Macrofauna heeft tot nu toe geen hoge 
scores laten zien op de maatlat van de KRW. De huidige toetswaarde kan echter nog wel 
licht verbeteren, een toetswaarde van 0,3 EKR is mogelijk. Het doel wordt 0,3 EKR. 
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Bijlage 1. Input, sessies en stakeholders 

Bijlage 1..1 Sessies en stakeholders 

 
Sessie 1 

Datum: 17 mei 2016 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: Opstartoverleg, introductie. Bij 
deze sessie zijn de Gemeente Zoetermeer en Rijnland aanwezig. 
 

Sessie 2 

Datum: 25 augustus 2016 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: Inhoudelijke sessie over koppeling 
Benthuizerplas (natuurgebied, geen KRW). Bij deze sessie zijn de Gemeente Zoetermeer 
en Rijnland aanwezig. 
 

Sessie 3 

Datum: 4 november 2016 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: Bespreking KRW opgave in relatie 
met Waterplan Zoetermeer en bijbehorende groenkaart. Bij deze sessie zijn de Gemeen-
te Zoetermeer en Rijnland aanwezig. 
 

Sessie 4 

Datum: 17 mei 2017 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: Brainstorm concrete maatregelen. 
Bij deze sessie zijn de Gemeente Zoetermeer en Rijnland aanwezig. 
 

Sessie 5 

Datum: 21 augustus 2017 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: Terugkoppeling sessie 4 en verdere 
uitwerking. Bij deze sessie zijn de Gemeente Zoetermeer en Rijnland aanwezig. 
 

Sessie 6 

Datum: 22 november 2017 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: Wrap-up van sessies en aanvullin-
gen. Bij deze sessie zijn de Gemeente Zoetermeer en Rijnland aanwezig. 
 

Interne stakeholders 
 
Stakeholder Belang  

Naam Functie  

Dhr. Jansen Watersysteembeheerder Beheerbaarheid maatregelen 
Dhr. Visser Watersysteembeheerder Beheerbaarheid maatregelen 
Dhr. Van Kempen Peilbeheerder Beheerbaarheid maatregelen 
Dhr. IJsseldijk Onderhoudsmanager Onderhoudbaarheid maatregelen 

Dhr. Kolk Gebiedscoördinator Relatie met ambtelijke externe omgeving,  
Afstemming met ondernemers, watersport 
en belangenverenigingen Zoetermeerse 
Plas 

Dhr. Remijn Relatiebeheerder Relatie met bestuurlijke externe omgeving 
Mevr. Vuister Adviseur ecologie Behalen ecologische doelstellingen 
Dhr. Michielsen Adviseur waterkwaliteit Behalen fysisch-chemische doelstellingen 
 
Externe stakeholders 
 
Stakeholder Belang  Participatieniveau  
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- -  - 
Gemeente Zoetermeer 
(stadsecoloog) 

Verbetering ecologie in 
de stad 

Beoordelen/besluiten 

Gemeente Zoetermeer 
(beheermanager) 

Beheerbaarheid maatre-
gelen 

Beoordelen/besluiten 

Gemeente Zoetermeer 
(Ruimtelijke ordening) 

Ruimtelijke inpassing 
maatregel Westerpark 

Beoordelen/besluiten 

Gemeente Zoetermeer 
(Groen) 

Meekoppelkans plannen 
moerasparels  

Beoordelen/besluiten 

 

Bijlage 1..2 Opgehaalde input  

  
In de hierboven genoemde sessies met Gemeente Zoetermeer is een groslijst van maat-
regelen opgesteld. 



 

Pagina 28 van 30  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.103396 
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Bijlage 2. Technische doelaanpassing 

Toelichting 

De KRW-doelen worden afgeleid aan de hand van de  aangepaste lijst van maatregelen 
en de huidige kwaliteit. Er worden twee methoden gehanteerd om tot deze nieuwe doe-
len te komen: 

- Expert judgement en aquokit; 
- KRW-verkenner. 

 

Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met expert judgement 

en de aquaokit. 

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

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,15 0,53 Ontoereikend 0,48 Ontoereikend 

 
Generieke emissie maatregelen kunnen een reductie van 10% teweeg brengen, verwach-
te toetswaarde is 0,48 mgP/l. Doel wordt 0,48 mgP/l. Echter gaat het watersysteem in de 
vaarten omgelegd worden. Precies voorspellen hoe het in de toekomst er uit gaat zien is 
zeer lastig. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterplan-
ten 

0,3 0,14 Ontoereikend 0,15 Ontoerei-
kend 

 
Er is zeer weinig habitat voor waterplanten aanwezig in de vaarten nieuwe Driemans-
polder. Dit gaat in de toekomst niet veranderen. Een score van 0,15 EKR is mogelijk. 
Doel wordt 0,15 EKR. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofau-
na 

0,4 0,28 Matig 0,3 Matig 

 
Macrofauna heeft tot nu toe geen hoge scores laten zien op de maatlat van de KRW. De 
huidige toetswaarde kan echter nog wel licht verbeteren een toetswaarde van 0,3 EKR is 
mogelijk. 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 Nieuwe Driemanspolder 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 Nieuwe Driemanspolder 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
1 

Vaarten Nieuwe 
Driemanspolder 

M3 NL13_26_2 other Vol 505243 The_geom 

 



 

Pagina 30 van 30  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.103396 

Vaarten Nieuwe Driemanspolder, NL13_26_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 klassen) 1,5 Verbetering onderhoud 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

2,8 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,48 Zie EJ 

Shipping Scheepvaart activiteit (2 
klassen) 

2 Geen scheepvaart 

Shore Oeverinrichting (3 klas-
sen) 

2,1 Verbetering oever voorgesteld 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klassen) 1 Tegennatuurlijk peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Vaarten Nieuwe Driemanspolder de vol-
gende GEP waarden volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldin-
gen per KRW-maatlat die geldt voor M3. 
 
Vis (GEP: 0,61) 
Alg (GEP: 0,39) 
Macrofyten (GEP: 0,24) 
Macrofauna (GEP: 0,63) 
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