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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

 

 
 
Het water is redelijk helder. Fosfor en ammonium en verschillende toxische stoffen overschrijden 
de normen. 
 
De biologische groepen algen, waterplanten en macrofauna worden beoordeeld als ontoereikend. 
De bedekkingen van emerse, submerse en drijvende waterplanten in het waterlichaam zijn laag. Er 
zijn te veel algen, de hoeveelheid kroos lijkt beperkt. De visstand scoort matig, waarbij opvalt dat 
de visstand voor een groot deel uit karper en brasem bestaat. 

 
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 externe en interne belasting met fosfor zijn te hoog. Desondanks komt voldoende licht op de 
bodem om begroeiing met ondergedoken waterplanten mogelijk te maken. Het habitat is echter 
ongeschikt voor de groei van een diverse vegetatie en de gewenste samenstelling van macrofauna 
en vis. Verwijdering door exotische rivierkreeften speelt een rol in de verwijdering van waterplan-
ten. Verschillende toxische stoffen overschrijden de normen. 
 
Maatregelen 

 

Naam (KRW portaal) ESF lokaalID 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 4 NL13_48-021 
Aanleg leefgebieden flora en fauna 4 NL13_48-023 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, n-u, u) 8 NL13_48-030 
Slibmaatregelen 3, 4 NL13_48-014 
Stimuleren verwijderen bagger in overig water 3, 4 NL13_48-031 
Behoud en beheer oeverbegroeiing 4, 6 NL13_48-013 

Brongericht nutriënten - landelijk beleid 1 BM/GB 
KRW-voorlichtingsprogramma 6 NL13_48-027 
Overige maatregelen - landelijk beleid diffuse bronnen 8 BM/GB 
Aanvullend onderzoeksprogramma 6 NL13_48-026 
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Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,6 0,25 0,33 Goed 

biologie Waterplanten 0,55 0,2 0,19 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,6 0,35 0,35 Goed 

biologie Vissen 0,6 0,5 0,5 Goed 

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,5 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,24 0,27 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 88 Goed 

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

BOS Chloride 300 300 108 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,5 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 0,71 Goed 
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2. Kenmerken waterlichaam 

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

2.1 Administratieve gegevens 

Parameter Waarde 

KRW code NL13_32 
KRW meetpunt Dit waterlichaam was in KRW1 gekoppeld aan Vaarten polder Reeuwijk 

Sluipwijk (ROP11920). Vanaf 2014 is er een meetpunt gekozen voor 
Vaarten Polder Bloemendaal: ROP01101 

Watertype M10, Laagveen vaarten en –kanalen 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Polder 

VHR gebied Nee 
Zwemwaterlocatie Nee 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam vaarten polder Bloemendaal ligt in het zuidoosten van Rijnland, zie figuur 1. 
 

 
Figuur 1. Ligging waterlichaam in Rijnland 
 
Alle hoofdwatergangen in het hoofdpeilvak zijn als waterlichaam begrenst. Het peilgebied waar het 
waterlichaam in is gelegen is als zoekgebied aangewezen. Zie hierover onderstaande tekstbox. 
 

 

Zoekgebieden 

In de kleinere wateren buiten het waterlichaam is voor inrichtingsmaatregelen vaak meer ruimte 
beschikbaar dan in het eigenlijke waterlichaam (veelal de hoofdwatergangen). Bovendien is het 
vanuit de afvoer- en scheepvaartfunctie vaak ongewenst om in de primaire wateren inrichtings-
maatregelen te treffen. Voor de lijnvormige wateren introduceert Rijnland daarom de “zoekgebie-
den”. 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 wa-
terlichamen. Hierdoor tellen maatregelen in zoekgebieden mee voor het betreffende waterlichaam 
en worden de doelen van het waterlichaam afgestemd op de mogelijkheden van het zoekgebied. 
 

 

Het waterlichaam en het zoekgebied zijn weergegeven in figuur 2.  
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Figuur 2. Begrenzing waterlichaam 

Bloemendaal stedelijk 
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2.3 Functies, landgebruik 

Het waterlichaam ligt in een polder van ca 480 ha groot. De polder bestaat voor een groot deel uit 
water. Het landgebruik is overwegend agrarisch, een deel van de polder is natuur. In onderstaande 
tabel is het landgebruik weergegeven. 
 

Landgebruik % 

agrarisch gras 31 

akkerbouw 0 

hoogwaardige teelten 16 

bebouwd  14 

natuur 16 

water 22 
 
11 Ha van de polder is onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland en in beheer bij 
Staatsbosbeheer. Daarnaast is het grootste deel van polder Bloemendaal-landelijk aangewezen als 
“belangrijk weidevogelgebied”. 
 
Het landgebruik van polder Bloemendaal is weergegeven in figuur 2. 
 

 
Figuur 2. Landgebruik 

2.4 Hydrologie 

Het waterlichaam ligt in polder Bloemendaal landelijk gebied (WW-32a) waarin een vast waterpeil 
van -2,32 m NAP wordt gehanteerd. Het waterpeil is in 2015 met 3 cm verlaagd ten opzichte van 
het peilbesluit van 2012. Uit de nieuwe hoogtekaart AHN-3 bleek dat de maaivelddaling 3 cm was, 
waaraan het waterpeil vervolgens is aangepast. 
 
Water wordt ingelaten vanuit de boezem via een automatische inlaat bij de Gouwe. Ook het stede-
lijk gebied heeft een inlaat waardoor water kan worden ingelaten naar Bloemendaal landelijk. In 
geval van extreme droogte kan water ingelaten worden vanuit het Hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden. Dit gebeurt nabij Bodegraven en het water kan via polder Reeuwijk naar het landelijk 
deel van polder Bloemendaal stromen via een koppelduiker in de oostelijke punt van peilvak WW-
32a. 
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Water uit polder Bloemendaal-stedelijk (WW-32b) wordt over drie stuwen afgelaten op polder 
Bloemendaal-landelijk. Wateroverschot wordt afgevoerd via poldergemaal Bloemendaal dat uitslaat 
op de boezem van Rijnland (Gouwe). 
 
Uit afvoerregistratie bij het gemaal blijkt dat het gemaal ook in de zomer -wanneer het neerslag-
overschot gering is- regelmatig draait. Dit indiceert dat de polder sterk doorgespoeld wordt. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

. Defaultnorm M10 Doelstelling KRW 2 (GEP)*) 

Biologisch kwaliteitselementen 
 

 

Algen 0,6 0,6 

Waterplanten 0,6 0,55 

Macrofauna 0,6 0,6 

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 5,5-8 

Chloride (mg/l) ≤ 300 ≤ 300 

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.  
 
*) De doelstellingen voor polder Bloemendaal waren in KRW2 gekoppeld aan de doelen 
voor waterlichaam Vaarten polder Reeuwijk en Sluipwijk. 
 
De huidige situatie (polder Reeuwijk en Sluipwijk) voor algen voldoet al aan de default. 
Er zijn geen maatregelen gepland voor macrofyten. Aanpassing van het schoningsbeheer 
leidt mogelijk tot meer bedekking met drijfbladplanten. De huidige situatie voor macro-
fauna voldoet aan de doelstelling. De huidige situatie voor de visstand is niet goed be-
oordeeld waardoor de beoordeling waarschijnlijk (veel) te hoog is uitgevallen. Voorlopig 
is het doel op 0,6 gehandhaafd. 

3.2 Maatregelen KRW1 en KRW2 

 

Bron Maatregel Status 

KRW1 Aanleg natuurvriendelijke oevers 
 

Blijft staan 

KRW1 Aanleg vispassage 
 

Vervallen 

KRW2 Beheer en onderhoud van oevers en watergan-
gen 

Blijft staan 

WGP *) Baggeren overige watergangen Uitgevoerd 2016-2018 

Baggerprogramma Baggeren hoofdwatergangen Uitgevoerd 2007, 2010, 
2013 en 2016 

WGP *) Gedeeltelijk afkoppelen Bloemendaal-stedelijk 
door realisatie nieuw poldergemaal 

Planvorming 

WGP *) Afvoer van gedeelte polder Reeuwijk-West via 
gemaal Bloemendaal-landelijk via nieuwe ge-
stuwde duiker 

Planvorming 

 
*) watergebiedsplan Reeuwijk-West en Bloemendaal 
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Aanleg vispassage 

De aanleg van een vispassage is als maatregel vervallen omdat een visverbinding tussen de boe-
zem en andere polders effectiever wordt ingeschat. 
 
Baggeren overig water 

In de periode 2016-2018 is een groot deel van het overig water gebaggerd door onderhoudsplichti-
gen. De watergangen zijn hiermee op leggerdiepte gebracht. 
 
In het watergebiedsplan Reeuwijk en Bloemendaal zijn de volgende maatregelen benoemd die in-
vloed hebben op de waterstromen: 
 
Gedeeltelijk afkoppelen Bloemendaal-stedelijk 

Het stedelijk gebied van Bloemendaal krijgt een eigen poldergemaal waardoor minder afwatering 
via het landelijk gebied van Bloemendaal zal plaatsvinden.  
 
Update 1 mei 2019: 
Mogelijk kan gemaal Bloemendaal stedelijk niet worden gerealiseerd ivm aanwezigheid kruisende 
gasleidingen.  Het blijkt nog een kluif om een locatie te vinden voor het nieuwe gemaal in Polder 
Bloemendaal stedelijk. Door de aanwezigheid van 2 hogedruk gasleidingen is het op de 4 locaties 
langs de Nieuw Gouwe Oostzijde (in Gouda langs de Gouwe, ten zuiden van de A12) die we in eer-
ste instantie hebben onderzocht niet mogelijk om een persleiding voor dit nieuwe gemaal te leg-
gen. We onderzoeken nu nieuwe locaties: zuidelijker langs de Gouwe, een route via de tussenboe-
zem van de MT-polder èn de mogelijkheden voor uitbreiding van de capaciteit in of naast het huidi-
ge poldergemaal. Daarbij betrekken we ook de renovatie van gemaal Burgvlietkade naar een gro-
tere capaciteit dan waar we eerst rekening mee hielden. De gemalenvijfhoek wordt betrokken bij 
het besluit over de grootte en locatie van de benodigde extra gemaalcapaciteit in Polder Bloemen-
daal. 
 
Koppelen Reeuwijk West en Bloemendaal  

Door het afkoppelen van Bloemendaal-stedelijk krijgt gemaal Bloemendaal overcapaciteit. Deze 
wordt benut om water vanuit polder Reeuwijk-West af te voeren. 
Update 1 mei: mogelijk gaat dit niet door: door vergroting gemalen Reeuwijk kan dit deel afwate-
ren via het eigen gemaal. 
 
De verwachting is de waterkwaliteit in polder Bloemendaal-landelijk verbetert door het realiseren 
van een gemaal in het stedelijk gebied van Polder Bloemendaal. In de nieuwe situatie zal het water 
uit het stedelijk gebied in aanzienlijk mindere mate door het landelijk deel van Polder Bloemendaal 
stromen en in plaats daarvan direct naar de Gouwe worden afgevoerd. 
 
Het water van Reeuwijk-West is een nutriëntenbron voor Bloemendaal. Deze is mogelijk kleiner 
dan de huidige bron die Bloemendaal-stedelijk vormt. Voor het waterlichaam Bloemendaal heeft 
het de voorkeur als Reeuwijk-West via zijn eigen gemaal afwatert. 

3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW1 en KRW2 

 

 



_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 11 van 32 
19.065665 

 

 

3.4 Toestand 2018 

 
 
Het water is redelijk helder. Fosfor en ammonium en verschillende toxische stoffen overschrijden 
de normen. 
 
De biologische groepen algen, waterplanten en macrofauna worden beoordeeld als ontoereikend. 
De bedekkingen van emerse, submerse en drijvende waterplanten in het waterlichaam zijn laag. Er 
zijn te veel algen, de hoeveelheid kroos lijkt beperkt. De visstand scoort matig, waarbij opvalt dat 
de visstand voor een groot deel uit karper en brasem bestaat. 
 

Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_32. 
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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 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 voedsel minnende onderwaterplanten zoals gedoornd 

hoornblad treedt niet op. 

 
In de vaarten van polder Bloemendaal is fosfor in overmaat aanwezig. De concentratie totaal-fosfor 
van het polderwater is vrijwel altijd hoger dan 0,15 mg TPO4/l (de default norm voor wateren van 
type M10), waarbij waarden tot meer dan 1,5 mg/l worden gemeten. 
 
De belangrijkste externe bronnen voor fosfor zijn: 

- Water uit het stedelijk gebied dat via de hoofdvaarten wordt afgevoerd; 
- Uitspoeling en afspoeling van de percelen (bemesting en veenafbraak); 
- Inlaatwater uit de boezem 
- Neerslag 

 

  
 
De geschatte externe belasting is ruim 100 mg P/m2/dag. 
De kritische belasting van de poldervaarten, berekend in PCDitch, ligt tussen 5,0 en 6,4 P/m2/dag. 
De externe belasting van de vaarten in polder Bloemendaal is daarmee ruim 15 keer te hoog. ESF1 
voldoet niet. 
 

 

 
ESF1 rood: de belasting van het waterlichaam met nutriënten is te hoog. Kroos en 
algen kunnen gaan woekeren waardoor langzaam groeiende onderwaterplanten 
geen kans krijgen zich te ontwikkelen. 

Maatregelen 

- Afkoppelen van het stedelijk gebied van Bloemendaal (al in voorbereiding); 
- Minimaliseren inlaat boezemwater: inlaten uitsluitend om peil te handhaven, niet om door te 

spoelen; 
- Generiek landbouwbeleid, onder meer verminderen van bemesting en bekalking van percelen; 
- Generiek emissiebeleid. 
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Afgevallen maatregel i.v.m. significante schade aan gebruiksfunctie: 
- Afbraak van veen beperken door peilopzet 

 

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. 

 
Het doorzicht in de vaarten van polder Bloemendaal varieert in ruimte en tijd. Chlorofyl is in deze 
polder het meest bepalend voor het doorzicht. In het zomerhalfjaar is het doorzicht 0,5 tot 0,65 
meter. Bij dit doorzicht bereikt voldoende licht de bodem om de groei van onderwaterplanten mo-
gelijk te maken. De beoordeling van ESF2 staat daarom op groen. 
 

 

 
ESF 2 groen: Voldoende licht bereikt de bodem om onderwaterplanten te kunnen 
laten groeien. 
 

Maatregelen 

Er zijn geen maatregelen nodig om het lichtklimaat te verbeteren. 
 

4.3 ESF3 productiviteit bodem 

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

verse plantengroei en algenbloei niet optreedt. 

 
De concentratie ortho-fosfaat in polder Bloemendaal is zeer hoog in de zomermaanden. Dit wijst op 
nalevering van fosfor uit de waterbodem. In een groot deel van de polder is recent gebaggerd 
waarbij het water op leggerdiepte is gebracht. De baggerlaag in veengebied is over het algemeen 
dik, waardoor ook na het baggeren nog een dikke laag bagger aanwezig is. Bij opwarming levert de 
bovenste laag van de bagger fosfor na. De beoordeling van ESF3 staat daarom op rood. 
 

 

 
 
ESF3 rood: De bodem levert nutriënten na. 

 
Maatregelen: 

- Regelmatig baggeren om watergangen op voldoende diepte te houden. Dit beperkt de opwar-
ming en nalevering van fosfor. 
 

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 

De vaarten van polder Bloemendaal zijn voor een deel voorzien van hoge houten beschoeiingen. De 
oevers zijn overwegend steil. Een klein gedeelte van het waterlichaam heeft natuurvriendelijke 
oevers. Een brede ondiepe zone ontbreekt langs de hoofdvaarten. Uit waarnemingen blijkt dat er 
slechts een smalle strook oevervegetatie groeit langs de vaarten. Het grootste deel van de vaarten 
is niet geschikt ingericht om de groei van oeverplanten en emerse waterplanten mogelijk te ma-
ken. Het tegennatuurlijke peilbeheer (laag peil in de winter en hoog in de zomer) is beperkend voor 
de kieming van oeverplanten. Golfslag door wind of boten is niet beperkend voor de groei van oe-
verplanten. 
 
Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 
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Uit veldbezoek blijkt dat drijfbladplanten aanwezig zijn in de vaarten. Ondergedoken waterplanten 
zijn vrijwel afwezig. Het water is voedselrijk waardoor de groei van algen in de vaarten wordt be-
vordert. De diepte van de vaarten is niet beperkend voor de groei van waterplanten. Ze zijn onge-
veer een meter diep en er is voldoende licht dat de bodem bereikt in het groeiseizoen. Een gedeel-
te van de vaarten is recent gebaggerd, andere delen zijn vijf tot acht jaar geleden gebaggerd. Naar 
verwachting is de dikte en de stevigheid van de baggerlaag niet beperkend voor de groei van wa-
terplanten. Er is geen sprake van beperking van de groei van en ondergedoken waterplanten en 
drijfbladplanten want in deze polder vinden geen vaarbewegingen plaats en de watergangen zijn te 
smal voor sterke golfslag door wind. 
 
In polder Bloemendaal is een grote dichtheid aan karpers aanwezig (200 kg/ha). De dichtheden 
van brasem (140 kg/ha) en blankvoorn (180 kg/ha) zijn eveneens hoog. Ook is bekend dat rode 
Amerikaanse rivierkreeften in de polder aanwezig zijn. Deze soorten woelen de bodem om, wat 
kiemen en wortelen van waterplanten bemoeilijkt. 
 
Het grootste gedeelte van de polder (80%) is door recent baggeren op leggerdiepte gebracht. Des-
ondanks is er in een groot deel van de overige watergangen een dikke baggerlaag aanwezig, wat 
het habitat minder geschikt maakt voor de groei van waterplanten. In het gedeelte van de polder 
dat niet is gebaggerd is het water naar verwachting niet op leggerdiepte. Een dikke baggerlaag en 
ondiep water maken de watergang minder geschikt als habitat voor ondergedoken waterplanten. 
 
Habitat voor macrofauna 

Door de afwezigheid van een gevarieerde begroeiing van water en oevers is het habitat weinig 
geschikt voor een diverse macrofauna. 
 
Habitat voor vissen 

De lage bedekkingen aan waterplanten, oeverplanten en drijfbladplanten maken het habitat onge-
schikt voor een gevarieerde visstand. Plantenminnende vissoorten zoals zeelt en snoek vinden te 
weinig geschikt habitat in het waterlichaam. De waterdiepte in de polder is geen belemmerende 
factor voor een gezonde visstand. Ook de hoeveelheid oppervlaktewater in de polder is voldoende 
om een gezonde visstand te kunnen herbergen. De onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen in 
de polder (geen onderdeel van het waterlichaam) zijn hiervoor te klein. 
 
De habitatgeschiktheid voor de verschillende groepen wordt beoordeeld als rood. 

 

 
 
ESF4 rood: Het habitat is ongeschikt voor een diverse samenstelling van vegeta-
tie, macrofauna en vissen. 
 

Maatregelen 

- Aanleggen van natuurvriendelijke oevers; 
- Behoud natuurvriendelijke oevers; 
- Baggeren hoofdwatergangen en overig water (regelmatig baggeren om de dikte van de bagger-

laag te beperken en watergangen op diepte te houden); 
- Actief visstandbeheer (wegvangen karper en brasem) om negatieve effecten op bodemwoeling 

te beperken. (Deze maatregel heeft alleen duurzaam effect als de inrichting en beheer van wa-
tergangen goed is en de externe belasting en interne belasting laag is). 

 
Afgevallen maatregel i.v.m. significante schade aan de gebruiksfunctie: 
- Een natuurlijker waterpeil instellen (winter hoog, zomer laag of flexibel peil), waarbij de water-

diepte niet te klein mag worden (ten minste 50 cm). 
 

 

4.5 ESF5 verspreiding 

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

biologische toestand. 

 
Verspreiding van vegetatie 
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Van veel soorten waterplanten kunnen zaden en stukjes plant lang drijven en zich zo verspreiden. 
Andere soorten verspreiden zaden via de wind en ook verspreiding van zaden en stukjes plant via 
vogels komt voor. Wortelstokken van drijfbladplanten worden waarschijnlijk niet verspreid via ge-
malen (worden tegengehouden door krooshek of slaan stuk in het gemaal). Wel kunnen deze met 
het inlaatwater vanuit de boezem meekomen. Verschillende soorten waterplanten zijn aanwezig in 
de omgeving van het waterlichaam. We verwachten dat de verspreiding van planten geen beper-
kende factor is voor de samenstelling van de vegetatie in de polder. 
 
Verspreiding van macrofauna 

Macrofauna kan zich op veel manieren, via het water en via de lucht, verspreiden. Binnen het wa-
terlichaam zijn er geen barrières voor de verspreiding van macrofauna. Ook uitwisseling van ma-
crofauna tussen het waterlichaam en overig water of de boezem is mogelijk, al is het maar via het 
inlaten of uitmalen van water. Verspreiding is geen beperkende factor voor de samenstelling van 
macrofauna in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van vissen 

Binnen de polder is vrije migratie van vissen mogelijk van de vaarten naar het overig water. Vissen 
kunnen diep water voor overwintering en ondiep water voor paaien en opgroeien bereiken. Er is 
geen migratie mogelijk tussen het hoofdvak van de polder en de onderbemalingen. Er is ook geen 
migratie tussen polder en boezem mogelijk. Het poldergemaal en de inlaat vormen knelpunten 
voor de verspreiding van vissen tussen deze watersystemen. Het leefgebied is groot genoeg zodat 
visverbindingen niet nodig zijn om het leefgebied te vergroten. 
De visstand is vooral gebaat bij verbetering van het habitat. Voor een gevarieerde visstand is voor-
al meer begroeiing in het water nodig voor plantenminnende vissoorten. Migratie naar de boezem 
via een vispassage biedt voor deze vissoorten geen oplossing aangezien begroeide wateren in de 
boezem rond polder Bloemendaal nauwelijks aanwezig zijn. 
 
Voor vissen in de boezemwateren rondom polder Bloemendaal (waterlichaam Oude Rijn) is gecon-
stateerd dat te weinig paaigebied voor plantenminnende vissoorten aanwezig is. Paaigebied kan 
bereikbaar worden gemaakt door goed begroeide polders via een tweezijdig werkende vispassage 
aan de boezem te verbinden. Polder Bloemendaal komt hiervoor niet in aanmerking aangezien deze 
niet de gewenste begroeiing aan vissen biedt. 
Het poldergemaal is beoordeeld als “waarschijnlijk onveilig”. Dit heeft op de visstand van de polder 
hooguit een klein effect. 
 
Er zijn voor verspreiding altijd verbetermogelijkheden door bij de aanleg van nieuwe duikers een 
ruime diameter toe te passen voor optimale vismigratie binnen de polder en poldergemalen visvei-
lig te maken. 
 
 

 

 
ESF5 groen: Verspreiding is geen belemmering voor een gevarieerde vegetatie, 
macrofauna en visstand. 

 

Maatregelen 

Er zijn geen maatregelen nodig om verspreiding te verbeteren. 
 

4.6 ESF6 verwijdering 

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

nismen niet beperkend is voor de ontwikkeling van een diverse oevervegetatie en begroeiing met 

drijfbladplanten en ondergedoken waterplanten. Verwijdering van vissen door mens en dier mag 

niet beperkend zijn voor een diverse visstand. 

 
Verwijdering van waterplanten 

Het nat profiel van de hoofdwatergangen van de polder worden onderhouden door Rijnland. In het 
grootste deel van de vaarten wordt twee keer per jaar alleen het midden van de watergang ge-
schoond. De vegetatie in de oevers (voor zover aanwezig) blijft in een groot deel van het waterli-
chaam staan. In één hoofdwatergang wordt drie maal per jaar geschoond, waarbij de eerste twee 
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keer alleen het midden en de laatste onderhoudsbeurt de gehele watergang van kant tot kant 
wordt geschoond. Dit is intensiever dan gewenst vanuit ecologisch oogpunt. 
De overige watergangen worden onderhouden door derden. Doorgaans wordt in het najaar het 
volledig nat profiel geschoond. Het is niet bekend of in polder Bloemendaal delen van de vegetatie 
worden gespaard. In de overige watergangen is mogelijk weinig beschutting voor vissen en macro-
fauna aanwezig in de wintermaanden. Bovendien kan te intensief schonen de diversiteit van de 
vegetatie beperken. 
 
Amerikaanse rivierkreeften knippen ondergedoken waterplanten af en eten ze in een deel van de 
gevallen ook op, wat de bedekkingen kan beperken. De aanwezigheid van karpers en rivierkreeften 
kan een rol spelen bij de afwezigheid van ondergedoken waterplanten in polder Bloemendaal. 
Graskarpers (die zich voeden met waterplanten) zijn overigens bij de inventarisatie niet aangetrof-
fen. 
 
Begrazing en vertrapping door vee en door ganzen kan de bedekking en soortensamenstelling van 
oevervegetatie beperken. De aantallen ganzen worden in opdracht van de Provincie gereduceerd. 
 
Bever en beverrat zijn niet aanwezig in polder Bloemendaal. Er zijn geen signalen dat de muskus-
rat een grote rol speelt bij de verwijdering van waterplanten en oeverplanten. Muskusratten wor-
den bestreden door Muskusrattenbeheer West- en Midden Nederland. 
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 

In polder Bloemendaal is een beroepsvisser actief die vooral de rode Amerikaanse rivierkreeft be-
vist. Het effect van visserij op de dichtheden kreeft is niet bekend. 
 
Aalscholvers, reigers en andere visetende vogels hebben mogelijk een effect op de lengteklassen 
van vissen. Uit de bemonstering blijkt dat de visstand vooral bestaat uit vissen kleiner dan 20 cm  
en vissen groter dan 41 cm. 
 
Amerikaanse rivierkreeften voeden zich met macrofauna, eieren en larven van amfibieën en eieren 
en kleine exemplaren vis waardoor de  samenstelling van macrofauna en vis kan veranderen. De 
rivierkreeften vormt zelf voedsel voor tal van dieren zoals roofvissen en verschillende vogelsoorten.  
 

 

 
ESF6 rood: Het water wordt in een deel van de vaarten intensiever geschoond dan 
gewenst. Grote dichtheden karper en kreeft hebben een negatieve invloed op de 
aanwezigheid van waterplanten. 
 

 

Maatregelen 

- Uitvoeren ecologisch onderhoud hoofdwatergangen (Rijnland breed) in watergangen met eco-
logische ruimte; 

- Informeren onderhoudsplichtigen over ecologisch onderhoud watergangen; 
- Oevers uitrasteren en drinkbakken plaatsen voor vee in veenweide percelen; 
- Onderzoek naar mogelijkheden om de effecten van Amerikaanse rivierkreeften op het ecosys-

teem te  beperken. 
 
Afgevallen maatregel i.v.m. significante schade aan gebruiksfunctie: 
- Verbreden van hoofdwatergangen/overbreedte creëren t.b.v. ecologisch onderhoud.  

 

4.7 ESF7 organische belasting 

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

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

 
In zwemwateren mag de organische belasting niet leiden tot oordeel “aanvaardbaar” of “slecht” op 
basis van bacteriologische verontreiniging. 
 
Door inklinking van het veen in polder Bloemendaal komt organisch materiaal in het watersysteem 
terecht. Dit is een proces dat ontstaat door het droogleggen ten behoeve van de agrarische functie.   
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De afbraak van veen kan worden bevorderd door het bekalken van percelen om het gras beter te 
laten groeien. Dit is een gangbare praktijk, het is echter niet bekend of dit ook in polder Bloemen-
daal wordt toegepast. Het uit- en afspoelen van meststoffen uit de agrarische percelen (veeteelt en 
boomteelt, in mindere mate glastuinbouw) draagt bij aan de organische belasting van het water. 
 
Een groot deel van het ingelaten water ten behoeve van het peilbeheer komt uit de Gouwe. Inlaat 
vanuit polder Reeuwijk Sluipwijk wordt zelden gebruikt, maar er zijn plannen om meer afvoer van 
deze polder via polder Bloemendaal te laten verlopen. Overtollig water vanuit het stedelijk gebied 
van Gouda (polder Bloemendaal stedelijk) wordt via polder Bloemendaal afgevoerd. Er zijn plannen 
om dit gebied los te koppelen van de polder. Dit beperkt de organische belasting vanuit het stede-
lijk gebied. De belasting vanuit de landbouwpolders van Reeuwijk zal toenemen. 
 
Enkele woningen in de polder liggen buiten het rioleringsgebied en zijn vermoedelijk niet aangeslo-
ten op de gemeentelijke riolering. Het is niet bekend of deze bebouwing op IBA’s of op het opper-
vlaktewater loost. Er zijn geen aanwijzingen dat deze lozingen leiden tot waterkwaliteitsproblemen. 
 
De zuurstofhuishouding wordt op het KRW-meetpunt als goed beoordeeld en de BZV-waarden (bio-
logisch zuurstofverbruik) zijn met waarden rond de 5 mg/l goed te noemen. 
 

 

 

ESF7 groen: de zuurstofgehaltes zijn de hele dag voldoende hoog. Lokaal zijn ver-
beteringen mogelijk 

 
Maatregelen 

Er zijn geen maatregelen nodig om de organische belasting te verbeteren. 
 

 

4.8 ESF8 toxiciteit 

In de gewenste situatie voldoen alle chemische stoffen – niet zijnde de biologie ondersteunende 

parameters – aan de normen. Dit betreft alle compartimenten van het watersysteem: oppervlakte-

water, waterbodem en organismen. 

 
Daarnaast mogen de aanwezige stoffen geen belemmering vormen voor het behalen van een goe-
de ecologische toestand). Hierbij wordt aangenomen dat een beschermingsniveau van minimaal 
95% soortsbescherming daarvoor voldoende is. Dit wordt vertaald met een jaargemiddelde msPAF1 
van 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 aanwe-
zigheid van de parameters in al de verschillende compartimenten. 
 
In de methode voor deze ESF wordt onderscheid gemaakt tussen het chemische spoor (o.b.v. ge-
meten concentraties) en de toxicologische spoor (o.b.v. bioassays). Dit laatste spoor kan niet wor-
den gevolgd, omdat de betreffende tests niet zijn uitgevoerd. 
 
Oppervlaktewater 

Het waterlichaam Vaarten polder Bloemendaal voldoet niet voor de chemische parameters ammo-
nium (NH4), fluorantheen (Flu) en benzo(g,h,i)peryleen (BghiPe) en PFOS.  
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van de meetlocaties in het zoekgebied doorge-
rekend. Beide PAK (Flu en BghiPe) komen hierbij niet naar voren als oorzaak van hoge msPAF-
scores2.  

                                           
1 msPAF= meer stoffen Potentieel Aangetaste fractie van lagere soorten; het aandeel van het aan-
tal soorten dat door de combinatietoxiciteit van alle gemeten stoffen negatief  wordt beïnvloed.  
2 msPAF= meer stoffen Potentieel Aangetaste fractie van lagere soorten; het aandeel van het aan-
tal soorten dat door de combinatietoxiciteit van alle gemeten stoffen negatief  wordt beïnvloed 
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De msPAF-score blijft in ruim 9 op de 10 monsters onder de 1%. Voor de resterende monsters zijn 
de ammonium/ammoniak-concentraties voor de msPAF-score het meest bepalend. Hierbij worden 
de gewasbeschermingsmiddelen die onder de rapportagegrens liggen niet meegerekend. 
 
Ammonium is in heel Rijnland een probleemparameter, die vaak wordt veroorzaakt door een hoge 
pH en/of hoge temperatuur. Volgens de Toolkit is het ecologisch effect acceptabel (msPAF<5%). 
 
De jaargemiddelde concentratie van fluorantheen voldoet niet aan de jaargemiddelde norm 
(JGM=0,0063 µg/l). De maximum jaarconcentratie voldoet sinds 2009 wel aan de norm 
(MAC=0,12 µg/l). De metingen boven de rapportagegrens vinden voornamelijk in de zomer plaats 
(concentraties tot 0,03 µg/l; vergelijk rapportagegrens 0,01 µg/l). 
 
Benzo(g,h,i)peryleen wordt incidenteel net boven de rapportagegrens aangetroffen. 
 
PFOS is niet op de KRW-meetlocatie ROP01101 in het KRW-waterlichaam zelf aangetroffen, maar 
op de gekoppelde meetlocatie van het Toestand- en Trendmonitoring meetnet RO114A (in de Gou-
we). Er zijn vooralsnog binnen dit KRW-waterlichaam geen lokale bronnen van PFOS bekend. Aan-
pak van deze stoffen lift vooral mee met het generiek emissiebeleid. 
 
Waterbodem 

De waterbodemkwaliteit - het onderhoudsbagger uit de watergangen van het waterlichaam Vaarten 
Polder Bloemendaal - voldoet aan de Rijnlandse normen. In de watergang langs de Bloemendaal-
seweg was eerder sprake van waterbodemverontreinigingen met PAK en lood (in 2008 overschreed 
de onderhoudsbagger hier de interventiewaarde; in 2015 was dit niet meer het geval). Het is niet 
bekend of de bronnen van de vervuilende stoffen gesaneerd zijn. 
 
Organismen 

Er zijn geen gehalten toxische stoffen in organismen bepaald. 
 
 

 

 
ESF8 rood: de normen voor chemische verontreinigingen in oppervlaktewater wor-
den overschreden. 
 
 

Maatregelen 

- Generiek emissiebeleid: 
Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het ecologisch effect acceptabel (msPAF<5%). Si-
tuatie kan verder verbeterd worden door het beperken van de organische belasting (ESF 7); 
Fluorantheen en benzo(g,h,i)peryleen: Deze verontreinigingen komen voornamelijk via atmos-
ferische depositie in het watersysteem terecht (Emissieregistratie 2018). Aanpak via landelijk 
beleid aanpak van diffuse bronnen.  
PFOS: Deze stof is niet in het waterlichaam zelf aangetroffen en er zijn geen aanwijsbare bron-
nen in het waterlichaam bekend. Geen stofspecifieke maatregelen buiten het generiek emissie-
beleid. 
 
 
 

 

4.9 Conclusie ESF 1-8 

 
Sleutelfactor Beoordeling 

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

ESF 6 Verwijdering  
ESF7 Organische belasting  
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ESF8 Toxiciteit  

 
De externe en interne belasting met fosfor zijn te hoog. Desondanks komt voldoende licht op de 
bodem om begroeiing met ondergedoken waterplanten mogelijk te maken. Het habitat is echter 
ongeschikt voor de groei van een diverse vegetatie en de gewenste samenstelling van macrofauna 
en vis. Verwijdering door exotische rivierkreeften speelt een rol in de verwijdering van waterplan-
ten. Verschillende toxische stoffen overschrijden de normen. 
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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 wa-
terkwaliteitsmaatregelen. 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 maatre-
gelenlijst. In bijlage 2 is een uitgebreid overzicht opgenomen van alle opgehaalde input per sta-
keholder.  
 

 Maatregel Code Advies  Aandachtspunten  

1 Generiek landbouwbeleid G01 Kansrijk, want geen bezwaar.  Coördinatie en 
aanpak door land-
bouwteam van 
Rijnland. 

2 Generiek emissiebeleid G01 Kansrijk, want geen bezwaar.   
3 Afkoppelen van het stede-

lijk gebied van Bloemendaal 
IN02 Eerste advies gebiedsproces: 

Geen advies, want tegenge-
stelde input uit gebiedsproces. 

  

Definitief advies na afstem-
ming experts: Weinig kansrijk. 
De bestaande acties uit het 
WGP blijven staan. 

4 Minimaliseren inlaat boe-
zemwater 

IN03 Eerste advies gebiedsproces: 
Weinig kansrijk, want  gebeurt 
nu al precies op juiste wijze 
voor peilhandhaving. 

  

Definitief advies na afstem-
ming experts: Niet kansrijk. 
Te weinig significant effect 
extra, want gebeurt al. 

5 Baggeren hoofdwatergan-
gen  

BE04 Eerste advies gebiedsproces: 
Geen advies, want tegenge-
stelde input uit gebiedsproces. 

  

Definitief advies na afstem-
ming experts: Kansrijk, want 
is effectief,  er is draagvlak en 
Rijnland voert zelf uit.  

6 Baggeren overig water BE04 Eerste advies gebiedsproces: 
Geen advies, want tegenge-
stelde input uit gebiedsproces. 

 Diepteschouw in-
voeren voor hand-
having is een 
voorwaarde voor 
deze maatregel. 
Dit is een bestuur-
lijke beslissing. 

Definitief advies na afstem-
ming experts:  Baggeren is 
een  verplichting, dus wel 
opnemen op definitieve maat-
regelenlijst. Echter, door het 
ontbreken van een diepte-
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schouw is deze maatregel niet 
handhaafbaar. 

7 Aanleg natuurvriendelijke 
oevers 

IN07 Kansrijk, want er zijn enkele 
locaties en samenwerkings-
mogelijkheden. 

  

8 Behoud natuurvriendelijke 
oevers 

IN20 Kansrijk, want geen bezwaar.   Vraagt veel onder-
houd en toezicht 
op onderhoud door 
derden. Beheer is 
nu bij Rijnland niet 
goed ingericht.  
Geef meer ruimte 
voor maatwerk. 

9 Actief visstandbeheer (weg-
vangen van karpers en 
brasems) 

IN07 Eerste advies gebiedsproces: 
Weinig kansrijk, want er is 
geen draagvlak voor onder 
vissers.  

  

Definitief advies na afstem-
ming experts: Niet kansrijk, 
want er is geen draagvlak en 
het  is niet uit te voeren voor 
2027. 

10 Uitvoeren ecologisch on-
derhoud hoofdwatergangen 

BE03 Kansrijk, want geen bezwaar.  Beheer is nu bij 
Rijnland niet goed 
ingericht (bestek 
schoon en nat pro-
fiel).  
Geef meer ruimte 
voor maatwerk. 
Let op afvoercapa-
citeit van het wa-
tersysteem. 

11 Informeren ecologisch on-
derhoud overige watergan-
gen 

BE01 Eerste advies gebiedsproces: 
Geen advies, want tegenge-
stelde input uit gebiedsproces.  

 Beeldbestek ge-
bruiken ter inspira-
tie. Bij uitvoering 
is er onder agrari-
ers weinig draag-
vlak, maar bij een 
aantal andere sta-
keholders liggen er 
wel kansen. 

Definitief advies na afstem-
ming experts: Kansrijk, want 
informeren een no- regret 
maatregel. 
 

12 Uitrasteren van oevers en 
plaatsen van drinkbakken in 
percelen met vee 

BE03 Er is wel draagvlak onder boe-
ren, onder de voorwaarde van 
een vergoeding.  

 Vooral bij vooroe-
vers en oeverver-
dediging belang-
rijk. 
Onderzoek of de 
effecten opwegen 
tegen de inzet. 

13 Uitvoeren onderzoek beper-
ken schade Amerikaanse 
rivierkreeften op het eco-
systeem 

S02 Kansrijk, want wordt al uitge-
voerd. 

  

14 Aanvullende maatregel: 
Aanleg speciale leefgebie-
den voor vis. 

IN17 Kansrijk, want draagt bij aan 
habitatgeschiktheid. 

 Takkenbossen voor 
vissen of macro-
fauna. 
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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 moge-
lijk. 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 gege-
ven, is geadviseerd deze niet op te nemen in de definitieve maatregelenlijst, tenzij er een signifi-
cant positief effect te verwachten valt. Voorafgaand aan eventuele uitvoering is dan onderzoek 
naar de uitvoerbaarheid, duidelijke onderbouwing en communicatie van groot belang. Tenslotte zijn 
er enkele maatregelen waarvoor vanuit het gebiedsproces geen advies kan worden gegeven, als er 
bijvoorbeeld nader onderzoek of een bestuurlijk besluit nodig is.  
 
In polder Bloemendaal is veel eigendom van Staatsbosbeheer. Een deel van de gronden is verpacht 
aan agrariërs. De rest heeft een natuurfunctie. Verder is er een goede samenwerking tussen Rijn-
land, Staatsbosbeheer en de Stichting Weids Bloemendaal. Het is een goed voorbeeld voor hoe je 
functie en ecologie goed kunt combineren en integreren. 

5.3 Samenwerkingsmogelijkheden  

Er zijn een aantal stakeholders die in het gebiedsproces hebben aangegeven te willen samenwer-
ken in de uitvoering van (aanvullende) maatregelen (of genoemd zijn door andere stakeholders als 
potentiele samenwerkingspartner), te weten; 
 
Maatregel Aanleg natuurvriendelijke oevers 

Stakeholder Stichting Weids Bloemendaal 
Motivatie/reden Onbekend 
Contactgegevens D. van der Eijk  Voorzitter 

5.4 Aandachtspunten voor planuitwerking en uitvoering 

Er zijn een aantal aandachtspunten benoemd voor de planuitwerking en de uitvoering van de maat-
regelen, te weten;  
 
Stichting Weids 
Bloemendaal 

Zorg over nieuwe overloop uit Blok 4. De SWB ziet dit liever op een andere 
plek (zie kaart). Hierover is al contact met Rijnland. 

Stichting Weids 
Bloemendaal 

De SWB heeft verschillende meetpunten in de polder vergeleken en gecon-
stateerd dat er een daling is te zien in de kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
blijkt dat de rivierkreeft hier invloed op heeft, omdat deze alle zachte water-
planten opeet. 
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5.5 Kaart 
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5.6 Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd drie maatregelen (afkoppelen van het stedelijk ge-
bied van Bloemendaal, minimaliseren inlaat boezemwater en actief visstandbeheer) af te laten 
vallen. De rest van de voorgestelde maatregelen kan op de definitieve maatregelenlijst, waarbij 
voor (handhaving van) de maatregel baggeren overig water een bestuurlijke beslissing nodig is. 
Daarnaast wordt er één aanvullende maatregel (aanleg speciale leefgebieden voor vis) aan toege-
voegd. In polder Bloemendaal is een zeer actieve samenwerkingspartner van Rijnland werkzaam, 
de stichting Weids Bloemendaal. Deze staat voor het  natuur-, landschappelijk en cultuurhistorisch 
behoud van de polder en doet dit in samenwerking met inwoners en andere belanghebbenden. De 
samenwerking met deze stichting kan dienen als goed voorbeeld voor andere samenwerkingsver-
banden. 
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6. Synthese 

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 0,25 0,33 Goed 

biologie Waterplanten 0,55 0,2 0,19 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,6 0,35 0,35 Goed 

biologie Vissen 0,6 0,5 0,5 Goed 

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,5 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,24 0,27 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 88 Goed 

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

BOS Chloride 300 300 108 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,5 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 0,71 Goed 

 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst KRW-portaal 

 
Maatregel omschrijving ESF Maat-

regel-

code 

Maatregel type ID 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 
4 

IN07 
Aanleg natuurvriendelijke 
oevers 

NL13_48-
021 

Aanleg speciale leefgebieden voor vis 
4 

IN18 
Aanleg leefgebieden flora 
en fauna 

NL13_48-
023 

Aanpak chemische stofgroep norm-
overschrijdingen (svs, n-u, u): zie 
werkblad 14 ESF8 stoffen 8 

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

NL13_48-
030 

Baggeren hoofdwatergangen 
3, 4 

BE04 Slibmaatregelen 
NL13_48-
014 

Baggeren overig water 
3, 4 

S06 
Stimuleren verwijderen 
bagger in overig water 

NL13_48-
031 

Behoud Natuurvriendelijke oevers 
4 

BE03 
Behoud en beheer oever-
begroeiing 

NL13_48-
013 

Generieke maatregelen beperken 
emissies 1 

G01 
Brongericht nutriënten - 
landelijk beleid 

BM/GB 

Generieke maatregelen landbouwbe-
leid (BR01 en G01) 1 

G01 
Brongericht nutriënten - 
landelijk beleid BM/GB 

Informeren ecologisch onderhoud 
overige watergangen 6 

S02 
KRW-
voorlichtingsprogramma 

NL13_48-
027 

Uitrasteren van oevers en plaatsen 
van drinkbakken in percelen met vee 6 

S02 
KRW-
voorlichtingsprogramma 

NL13_48-
027 

Uitvoeren ecologisch onderhoud 
hoofdwatergangen 6 

BE03 
Behoud en beheer oever-
begroeiing 

NL13_48-
013 

Uitvoeren maatregelen generiek lan-
delijk beleid diffuse bronnen 

8 
G04 

Overige maatregelen - 
landelijk beleid diffuse 
bronnen 

BM/GB 

Uitvoeren onderzoek beperken scha-
de Amerikaanse rivierkreeften op het 
ecosysteem 6 

S01 
Aanvullend onderzoeks-
programma 

NL13_48-
026 
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Bijlage 1. Sessies en Stakeholders 

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 voor-
gesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Daarop is vervolgens input geleverd door relatie-
managers en gebiedscoördinatoren. Zij hebben input geleverd vanuit een respectievelijk strategi-
sche/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 voor-
gesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Er is gesproken met een projectleider en omge-
vingsmanager van diverse KRW2-uitvoeringsprojecten en iemand van het cluster realisatie en on-
derhoud. Zij hebben input geleverd vanuit een praktische en technische invalshoek.  
 

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 contact-
personen 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 verbete-
ren. De stakeholders hebben vervolgens input geleverd vanuit het belang van hun sector. 
 
Externe sessie 

Datum: 18 februari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Deze sessie was georganiseerd voor externe stakehol-
ders op het gebied van industrie, visserij, watersport en grote gebiedspartijen. Ook de provincie 
Zuid-Holland was vertegenwoordigd. 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. 
 

Interne stakeholders 

Stakeholder Geraadpleegd op   

Naam Functie  

Ed Stouthamer Relatiebeheerder  16 september 2019 
Johan Kolk Gebiedscoördinator 16 september 2019 
Paul Hollander Projectleider KRW2 31 oktober 2019 

Louis van Dam  Kennisleider cultuur-
techniek 

31 oktober 2019 

 
Externe stakeholders 

Stakeholder Sector Geraadpleegd op 

Zuid-Hollands Landschap Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Waternet Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Stichting Duinbehoud Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Dunea Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Natuurmonumenten Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Landschap Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Recreatie Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Staatsbosbeheer Natuur & Milieu 27 januari 2020 
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Provincie Zuid - Holland Overheid  18 februari 2020 

s-Gravenhaagse H.S.V. Sportvisserij 18 februari 2020 

TKBN Recreatie (water-
sport) 

18 februari 2020 

Toerzeilers Recreatie (water-
sport) 

18 februari 2020 

Duikteam Haarlemmermeer Recreatie (water-
sport) 

18 februari 2020 

Sportvisserij MidWest Nederland Sportvisserij 18 februari 2020 

HSV de Brasem Ter Aar Sportvisserij 18 februari 2020 

Onderwatersport Recreatie (water-
sport) 

18 februari 2020 

ADV Atlantis Alphen aan den Rijn Recreatie (water-
sport) 

18 februari 2020 

KNWV Recreatie (water-
sport) 

18 februari 2020 

Staatsbosbeheer Natuur & Milieu 18 februari 2020 

HSV Alphen a/d Rijn Sportvisserij 18 februari 2020 

WSCR - surf Recreatie (water-
sport) 

18 februari 2020 

Stichting Weids Bloemendaal Gebiedspartij 18 februari 2020 

Gemeente Bodegraven - Reeuwijk Overheid  2 maart 2020 

Collectief De Groene Klaver Landbouw 3 maart 2020 

Collectief Noord-Holland Zuid Landbouw 3 maart 2020 
Collectief Rijn & Gouwe Wiericke Landbouw 3 maart 2020 

Greenport Boskoop Landbouw 3 maart 2020 

LTO-Noord Landbouw 3 maart 2020 
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Bijlage 2. Input 

Opgehaalde input per maatregel 

 
Generieke maatregelen 

Maatregel 1 Generiek landbouwbeleid 

Externe sessie Onderzoek samenwerking met boer de Wit, hij werkt ecologisch en inclu-
sief. 

 
Maatregel 2 Generiek emissiebeleid 

 Geen input.  
 
Specifieke maatregelen 

Maatregel 3 Afkoppelen van het stedelijk gebied van Bloemendaal 

Interne sessie Is al in uitvoering in WGP. In Gouda wordt het hemelwater afgekoppeld van  
het riool, dus er zal meer water richting Polder Bloemendaal gaan -> check 
wat is schoner 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Is lastig te realiseren: locatie nieuw poldergemaal is lastig ivm kruising 
gasleiding. 

Stichting Weids 
Bloemendaal 

Prima! Goede samenwerking met watersyteembeheerder. 

 
Maatregel 4 Minimaliseren inlaat boezemwater 

Interne sessie Niet verstandig, want het is water uit de Hollandse IJssel waarvan de wa-
terkwaliteit goed is.    

Interne sessie Veengebied: mag niet te nat of te droog worden i.v.m. houten funderingen. 
Interne sessie Er gaat al niet meer water in dan nodig is, doordat gebruik wordt gemaakt 

van een automatische inlaat. 
Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Alleen voor peil handhaven en niet meer dan dat, niet voor doorspoelen. 

Stichting Weids 
Bloemendaal 

Het zou een goed idee zijn om de inlaat en uitlaat op dezelfde plek te laten 
gebeuren.  

 
Maatregel 5 Baggeren hoofdwatergangen en overig water 

Interne sessie Al gebeurd, maar veel last van nalevering vanuit omliggende watergangen 
(overig). Hierdoor is de baggerlaag meteen weer terug. Er is geen pressie-
middel om overig water te baggeren. 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Zitten actieve boeren en natuurstichting, dus is op orde. Dus lage haalbaar-
heid. Weinig effect i.v.m. veenopdrijvingsrisico. Zoeken naar een optimale 
diepte, is beperkt. Bovendien is het net gebeurd en bestaand beleid. Diep-
teschouw invoeren voor overig water. 

Stichting Weids 
Bloemendaal 

3 jaar geleden is de hele polder gebaggerd en dit was erg succesvol. We 
hebben het toen samen opgepakt met de bewoners en stakeholders in de 
polder. Volgende keer zouden we graag zien dat Rijnland meer de regie 
pakt of dit meer vanuit een samenwerking wordt gedaan. Bij westenwind 
zie je namelijk inderdaad veel opwerveling, dus deze maatregel is erg effec-
tief. 

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 diep-
te 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.  

 
Maatregel 6 Aanleg natuurvriendelijke oevers 

Interne sessie Mogelijkheden vlakbij het meetpunt (zie kaart). 
Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Zou kunnen, als je overeenstemming bereikt. Let op afvoercapaciteit van 
het watersysteem.   
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Stichting Weids 
Bloemendaal 

Goed idee! Molenvliet: al aanvraag lopen om Noordkant ook NVO’s te doen 
(in eigendom van SWB). Gooi dode takken in het water als schuilplek voor 
de andere dieren.  

Externe sessie Nu veel natuurlijke oevers, kansrijk om natuurvriendelijk te maken (zie 
kaart).  

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 (prak-
tisch/technisch) 

Is een goede maatregel, maar vraagt veel onderhoud en toezicht op onder-
houd door derden. Duidelijk onderhoud en bijbehorende kosten in kaart 
brengen voor besluitvorming. Beheer is nu bij Rijnland niet goed ingericht 
(bestek schoon en nat profiel). Geef meer ruimte voor maatwerk. 

 
Maatregel 8 Actief visstandbeheer (wegvangen van karpers en brasems) 

Interne sessie Wordt als negatief ervaren door vissers. Kijk naar de effectiviteit voor 
een goede onderbouwing van de maatregel om het te kunnen uitleggen. 

Sportvisserij MidWest 
Nederland 

Knelpunt voor visserij. En belangrijk om te realiseren dat wanneer je 
karpers en brasems wegvangt dit geen oplossing is voor het probleem 
van de rivierenkreeften. En karpers eten ook rivierkreeft. 

 

Maatregel 9 Uitvoeren ecologisch onderhoud hoofdwatergangen 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Let op afvoercapaciteit van het watersysteem.  Is een goede maat-
regel, maar, vraagt veel onderhoud en toezicht op onderhoud door derden. 
Duidelijk onderhoud en bijbehorende kosten in kaart brengen voor besluit-
vorming. 
Beheer is nu bij Rijnland niet goed ingericht (bestek schoon en nat profiel). 
Geef meer ruimte voor maatwerk. 

 
Maatregel 10 Informeren ecologisch onderhoud overige watergangen 

Interne sessie Eventueel beeldbestek gebruiken ter inspiratie. 
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 Uitrasteren van oevers en plaatsen van drinkbakken in percelen met 

vee 

Interne sessie Vooral bij vooroevers en oeververdediging belangrijk. Gebruik bv schrik-
draad. 
Let op:  koe eet het dan niet op, dus meer maaien (onderhoud). 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Ligt gevoelig. 

Landbouwteam Het nut hiervan wordt wel ingezien, het heeft een positief effect op de eco-
logie en stevigheid van de slootkanten, maar het is wel bewerkelijk. Zeker 
als je met enige regelmaat wil maaien zijn palen langs de kant hinderlijk en 
het weghalen / verplaatsen kost tijd. Je zult toch, zelfs bij een NVO onder-
houd moeten plegen. In een drukke oogstperiode is tijd dan ook zeker een 
beperkende factor. Ook de onkruid druk vanuit de kanten neemt toe en je 
bent verplicht gebruik te maken van een veedrink bak of -plaats. Dit zijn 
extra inspanningen die vergoed moeten worden. Dus wel opnemen in de 
maatregelen, maar wel vergoeding nodig. Mogelijk is er combinatie te ma-
ken met het (huidige) botanisch pakket niet beweiden (13) van maart tot 
augustus! 
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Maatregel 13 Uitvoeren onderzoek beperken schade Amerikaanse rivierkreeften 

op het ecosysteem 

Interne sessie Wordt nu uitgevoerd. Er zit een beroepsvisser (Hans v.d. Laan) die ook op 
kreeftjes vist. 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Wordt al uitgevoerd. 

Stichting Weids 
Bloemendaal 

SWB heeft verschillende meetpunten in de polder vergeleken en geconsta-
teerd dat er een daling is te zien in de kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
blijkt dat de rivierkreeft hier invloed op heeft, omdat deze alle zachte wa-
terplanten opeet. Doordat er geen waterplanten zijn ontstaat er meer stro-
ming en de westenwind heeft nog meer vat op het water. Hierdoor ontstaat 
er meer werveling in het water en komt er meer bagger omhoog. Gaat on-
derzoek het verschil maken? Beter is om in te zetten op wegvangen van de 
grote rivierkreeften. Hierdoor krijgen de kleinere rivierkreeftjes meer ruim-
te. Dit is beter voor de biodiversiteit van het waterlichaam en een deel 
wordt opgegeten door predatoren (bv Fuut). Wegvangen helpt! (input Hans 
vd Laan aan SWB). Op dit moment mogen particulieren de rivierkreeften 
niet wegvangen. Zou dit niet een goede oplossing zijn?  

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

Interne sessie Ongerioleerde panden aan-
sluiten op het riool of een IBA  

 Niet opnemen op de maatregellijst, 
want organische belasting is geen 
knelpunt. 

Stichting Weids Bloe-
mendaal 

Takkenbossen voor vissen of 
macrofauna.  

 Opnemen op de maatregellijst, 
want draagt bij aan habitatge-
schiktheid (ESF 4). 

Stichting Weids Bloe-
mendaal 

Er is een project  ingediend 
bij Dolf Kern m.b.t. een pilot 
infiltrerende drainage op 2 
percelen. Daar wordt vijf jaar 
gemeten.  

 Niet opnemen op de maatregellijst, 
want is niet KRW-gerelateerd.  

Stichting Weids Bloe-
mendaal 

Wegvangen (grote) rivier-
kreeft.  

 Niet opnemen op de maatregellijst, 
want eerst de resultaten van onder-
zoek naar rivierkreeft afwachten 
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Bijlage 3. Toelichting technische doelaanpassing 

De KRW-doelen worden afgeleid aan de hand van de  aangepaste lijst van maatregelen en de hui-
dige 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 Fosfor 0,15 0,27 Matig 0,24 Matig 

 
Generieke emissie maatregelen kunnen zorgen voor een reductie van 10% van fosfaat. Verwachte 
toetswaarde is 0,24. Doel wordt 0,24 mgP/l. Afkoppelen stedelijk gebied zal de concentratie P zal 
niet veel laten dalen, de maatregel is in het verleden voorgesteld en nu in voorbereiding. Werkelij-
ke belasting blijft hoger dan de Kritische belasting. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Algen 0,6 0,33 Ontoerei-
kend 

0,25 Ontoerei-
kend 

 
Algen hebben een zeer goed jaar laten zien. Dit was echter een uitzondering. In het verleden 
scoort vaarten polder Bloemendaal niet veel hoger dan 0,25. Er worden geen maatregelen voorge-
steld die de fosfaathuishouding van het water veel gaan verbeteren. Huidige situatie wordt doel. 
Doel wordt 0,25 EKR. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Water-
planten 

0,55 0,19 Ontoerei-
kend 

0,2 Ontoerei-
kend 

 
Waterplanten gaan niet veel verbetering laten zien. Ecologisch onderhoud zal een lichte verbetering 
mogelijk kunnen maken, in het verleden is 0,2 mogelijk geweest. Verwachte toetswaarde is 0,2. 
Doel wordt 0,2 EKR. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macro-
fauna 

0,6 0,35 Ontoerei-
kend 

0,35 Ontoerei-
kend 

 
Het habitat voor macrofauna zal niet veel toenemen door maatregelen. Huidige situatie wordt doel, 
doel wordt 0,35 EKR. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie vissen 0,6 0,5 Matig 0,5 Matig 

 
Het habitat voor vissen zal niet veel toenemen door voorgestelde maatregelen. Huidige situatie 
wordt doel. Doel wordt 0,5 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 
Polder Bloemendaal is met behulp van de KRW-verkenner een schatting gemaakt van de biolo-
gische GEP. Deze schatting wordt in samenwerking met de Expert Judgement GEP gebruikt. 
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Vaarten Polder Bloemendaal 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

7 

Vaarten 
Polder 
Bloemen-
daal 

M3 NL13_32_2 other Vol 118444 The_geom 

 
Vaarten Polder Bloemendaal, NL13_32_2 is een M3. In de volgende tabel zijn de gekozen parame-
ters 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) 

0,24 Zie EJ 

Shipping Scheepvaart activiteit 
(2 klassen) 

2 Geen scheepvaart 

Shore Oeverinrichting (3 klas-
sen) 

2 Riet e.d. 

Waterlevel dy-

namics 

Peilbeheer (3 klassen) 2 Vast peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Vaarten Polder Bloemendaal de volgende GEP waar-
den volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-maatlat die 
geldt voor M3. 
 
Vis (GEP: 0,6) 
Alg (GEP: 0,48) 
Macrofyten (GEP: 0,37) 
Macrofauna (GEP: 0,46) 
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