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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

KRW toetsing 

 
 
De biologie en de BOS scoren ontoereikend. De huidige toestand is ontoereikend voor 
waterplanten en macrofauna. Vissen en algen scoren matig. De chemie voldoet niet. 
Overige stoffen, prioritaire stoffen ubiquitair, prioritaire stoffen NIET ubiquitair en nieuwe 
prioritaire stoffen voldoen geen van allen. Er zijn zware metalen, bestrijdingmiddelen, 
PAKs en PFos aangetroffen in het waterlichaam. 
 
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  

 
In dit waterlichaam voldoen de ecologische sleutelfactoren overwegend niet. Alleen ESF5 
(verspreiding) is goed beoordeeld De belasting met nutriënten wordt voor een groot deel 
veroorzaakt door kwel en de landbouw. Het habitat voor vegetatie is ongeschikt door 
steile taluds en beschoeiing. Er wordt te intensief geschoond. De organische belasting is 
hoog als gevolg van bemesting en (ongerioleerde) lozingen. Er komen bestrijdingsmidde-
len en zware metalen voor. Hiervoor zijn maatregelen opgenomen. 
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Maatregelen 

 

Naam (KRW portaal) ESF  LokaalID 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 4 NL13_48-021 

Aanpak chemische stofgroep normover-
schrijdingen (svs, n-u, u) 

8 NL13_48-030 

Stimuleren verwijderen bagger in overig 
water 

(leeg) NL13_48-032 

Brongericht nutriënten - landelijk beleid 7, 8 BM/GB 

Programma verwijderen vervuilde bagger 7, 8 NL13_48-015 

Agenderen beperken overstorten gemeen-
ten 

7 NL13_48-035 

Aanvullend onderzoeksprogramma 4 NL13_48-026 

Afspraken maken over het opheffen van 
ongezuiverde lozingen 

7, 8 NL13_48-018 

KRW-voorlichtingsprogramma 6 NL13_48-027 

 

 
Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,6 0,6 0,53 Matig 

biologie Waterplanten 0,35 0,35 0,2 Ontoereikend 

Biologie  Macrofauna 0,4 0,3 0,25 Ontoereikend 

biologie Vissen 0,6 0,5 0,48 Matig 

BOS Stikstof 2,8 3,1 3,4 Matig 

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

BOS Zuurstof 40-120 40-120 84 Goed 

BOS pH 5,5-8,5 5,5-8,5 7,6 Goed 

BOS Chloride 600 600 368 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,6 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,4 0,35 Ontoereikend 

 
Generieke emissie maatregelen kunnen voor een reductie van 10% zorgen. De verwachte 
toetswaarde is 0,24 mgP/l. Het doel wordt 0,24 mgP/l. Doorzicht laat een stijgende trend 
zien de afgelopen jaren, 0,4 m doorzicht is mogelijk geweest. Het doel wordt 0,4 m door-
zicht. Verbetering van macrofauna is mogelijk door het creëren van meer habitat. Een 
hogere score dan 0,3 EKR is onwaarschijnlijk. Het doel wordt 0,3 EKR. Door het vergoten 
van het habitat voor vissen is een toetswaarde van 0,5 haalbaar. Het doel wordt 0,5 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_27-2 

 

KRW meetpunt ROP096A1A 
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 zuiden van Rijnland, zie hierboven. 
 
De hoofdwatergangen in het oostelijke en westelijke hoofdpeilvak van de polder zijn als 
waterlichaam begrenst. Het peilgebied waar het waterlichaam in is gelegen is als zoekge-
bied 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 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. 
 

 

Vaarten polder de Noorplas bevat twee peilvakken. Beide waterlichamen en het zoekge-
bied zijn weergegeven in figuur 1.  
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Figuur 1: Waterlichamen vaarten polder de Noordplas 
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2.3 Functies, landgebruik 

Het landgebruik in het oostelijk en westelijk waterlichaam en bijbehorend zoekgebied is 
grotendeels akkerbouw. De bebouwing is iets minder dan 10% van het oppervlak. In het 
westen is 25% van het oppervlak agrarisch gras en er is nog een klein percentage hoog-
waardige teelten aanwezig. De verdeling van het huidige landgebruik in het zoekgebied 
van het waterlichaam is weergegeven in figuur 2. De agrarische functie kan worden uit-
gevoerd bij chloride concentraties lager dan 600 mg/l. In polder de Noordplas wordt dit 
gerealiseerd door door te spoelen met zoeter boezemwater. 
 
Het oostelijke waterlichaam en zoekgebied is onderdeel van herinrichting in de polder. 
Hier is sinds begin 2019 natuur en recreatiegebied ontwikkeld. Er zijn onder andere een 
moeraszone en sloten gegraven, hoogteverschillen aangebracht, wandel- en fietspaden 
aangelegd en bosplantsoen ingeplant. Het nieuwe recreatie- en natuurgebied Bentwoud 
heeft geen status binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en er is geen natuurbe-
heertype aan toegekend. Het weergegeven landgebruik (figuur 2) dateert van voor de 
herinrichting. De luchtfoto (zie figuur 3) geeft de situatie in 2019 weer. 
 
Tabel 2: Landgebruik in het waterlichaam en zoekgebied (Lgn7 en schatting voor % Oost 
nieuw) 

Landgebruik 

% 

West 

% 

Oost 

%Oost 

(nieuw) 

agrarisch gras 25 2 0 

akkerbouw 58 88 0 

hoogwaardige teelten 5 0 0 

bebouwd  8 7 7 

natuur 0 1 91 

water 4 2 2 

 

 
Figuur 2. Landgebruik waterlichaam en zoekgebied  
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 Figuur 3: Luchtfoto 2019, oostelijke deel waterlichaam  

2.4 Hydrologie 

Het westelijke waterlichaam, peilvak WW-25B Polder de Noordplas, heeft een peil van -
6,30 m (ZP) en -6,48 m NAP (WP). De polder is een diepe droogmakerij met de functie 
agrarisch gebied. Vrijwel alle percelen zijn gedraineerd. De bodem bestaat uit veengron-
den, moerige gronden en zeekleigronden. De drooglegging is voor 75% van het peilvak 
meer dan 1 m. Door de lage ligging van de polder stroomt veel kwelwater vanuit de on-
dergrond de polder in. Het kwelwater bevat hoge concentraties aan chloride en nutriën-
ten, waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater nadelig wordt beïnvloed. Stikstof en 
fosfor komt grotendeels via kwel naar het oppervlaktewater. In de polder zelf wordt dit 
tot nu toe niet direct als een probleem ervaren. De hoge zoutvracht wordt op de boezem 
echter wel als een probleem ervaren. De rest van de nutriënten is voornamelijk afkom-
stig uit de bemesting. 
 
Het peilbesluit is in 2009 herzien. Alhoewel het peil in het westelijk peilvak (zie figuur 1) 
gelijk blijft, zal de waterkwaliteit verbeteren doordat het peil in de bovenstroomse peil-
vakken verhoogd is. Hierdoor neemt de kwel af en zal ook de belasting met nutriënten 
afnemen. 
 
Het oostelijke waterlichaam (figuur 1) in Polder de Noordplas – Heerewegh met de Limiet 
tocht en de Machinetocht, wordt ontwikkeld als natuur en recreatiegebied Bentwoud. Het 
waterlichaam ligt in een diepe droogmakerij met wateraanvoer via peilvak 25 AF en af-
voer via een stuw naar gemaal Omringdijk. In het gebied is sprake van kwel (0,25-1 
mm/dag). De bodem bestaat voornamelijk uit homogene lichte klei- en zavelgronden 
bestaat. De maaiveldhoogte is gemiddeld -5,29 m NAP, er is sprake van een maaiveldda-
ling van 6 mm/jaar. Peilen worden gehandhaafd op -6,43 en -6,51 m NAP.  
 
De herinrichting zal leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit en ecologie van het 
waterlichaam. Het peil wordt verhoogd naar -6,37 m NAP, waardoor de toevoer van nu-
triënten via de kwel vermindert. Naast de peilverhoging is een flexibel peil ingesteld met 
een bandbreedte van 0,60 m. Hierdoor hoeft minder water ingelaten te worden en kan 
het habitat voor oeverplanten zich beter ontwikkelen. Het gebied kan bij hevige neerslag 
inunderen. Een aantal stuwen wordt verwijderd en de Machinetocht en Limiettocht wor-
den verbreed en het talud verflauwd en er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. 
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Door de functieverandering vindt in het recreatiegebied Bentwoud nauwelijks of geen 
bemesting meer plaats en worden nauwelijks of geen bestrijdingsmiddelen meer toege-
past. 
 
De diepte van de watergangen is maximaal 1,5 meter. De meeste hoofdwatergangen zijn 
circa 1 meter diep. De overige watergangen zijn ondieper. In het gebied zijn er ook 
greppels aanwezig die weinig water bevatten. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

Tabel 3: Doelen KRW2 

. Defaultnorm M3 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen 
 

 

Algen 0,6 0,6 

Waterplanten 0,6 0,35 

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 5,5-8,5 

Chloride (mg/l) ≤ 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 onder-
bouwd worden met argumenten. 
 
Voor de Vaarten polder de Noordplas (watertype M3) is rekening gehouden met de hoge 
achtergrondbelasting die veroorzaakt wordt door de kwel. De doelen voor waterplanten 
en macrofauna zijn hierop aangepast. Door kwel is het doel voor chloride aangepast.  

3.2 Maatregelen KRW1 en KRW2 

In KRW1 en 2 zijn de gewenste maatregelen geïnventariseerd en beoordeeld op haal-
baarheid. In tabel 4 zijn de maatregelen opgenomen die uitgevoerd zijn of worden.  
 
Tabel 4: Maatregelen KRW1 en KRW2 
Maatregel Bron Status 
Baggerprogramma Rijnland 2007-2020 WKP (KRW1) Uitgevoerd 
Onderzoekmaatregel landbouwemissies WKP (KRW1) Eindrapportage feb 2015 
Onderzoeksprogramma AWZI WKP (KRW1) Afgerond 2011 

Baggerprogramma Rijnland 2007-2020 
dl 2 

WKP (KRW2) In uitvoering 

Maatregelen tbv landbouwemissies ak-
kerbouw 

WKP (KRW2) In uitvoering 

Peilverhoging polder de Noordplas WGP (2009) In uitvoering 
Aanleg NVO’s WGP(2019) In uitvoering 
Wijziging afvoerrichting WGP(2019) In uitvoering 
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3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 
Figuur 3: Toetswaarden waterlichaam 
 
De scores voor macrofauna en waterplanten zijn ontoereikend, de 2e meetwaarden zijn 
wel hoger. Algen en vissen scoren matig. 
 
Fosfor en stikstof zijn beiden te hoog in dit waterlichaam. Fosfor concentraties nemen wel 
af. Het doorzicht verbetert. 

3.4 Toestand 2018 

De toestand van het waterlichaam wordt jaarlijks getoetst en gerapporteerd. De toestand 
in 2018 is in onderstaande figuur weergegeven. 
 
Tabel 5: Toestand 2018 

 
 



 

Pagina 12 van 36  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.103415 

Biologie 
De biologie en de BOS zijn ontoereikend. 
De huidige toestand is ontoereikend voor waterplanten en macrofauna. Vissen en algen 
scoren matig. 
 
Chemie 
De chemie voldoet niet. Overige stoffen, prioritaire stoffen ubiquitair, prioritaire stoffen 
NIET ubiquitair, en nieuwe prioritaire stoffen voldoen geen van allen. Er worden over-
schrijdingen van zware metalen, bestrijdingmiddelen, PAKs en PFos aangetroffen. 
 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_27-2. 
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4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

4.1 ESF 1 productiviteit water 

Ecologische sleutelfactor 1 voldoet als er geen overschot aan nutriënten is. Opgelost fos-
for raakt dan uitgeput in het groeiseizoen in combinatie met lage algenbiomassa. Troe-
belheid door algen treedt in dat geval niet of nauwelijks op. Er kan een soortenrijke on-
derwatervegetatie ontstaan met langzaam groeiende onderwaterplanten die het water 
helder houden. Dominantie van voedsel minnende onderwaterplanten zoals gedoornd 
hoornblad treedt niet op. 
 
ESF1 voldoet als de externe belasting lager is dan de kritische belasting van het water-
systeem.  
 
De belasting door kwel is hoog in polder de Noordplas. Sinds 2009 zijn er voorzieningen 
getroffen om het peil te verhogen teneinde de kwel te reduceren. Desondanks is fosfor in 
de vaarten van polder de Noordplas in grote overmaat aanwezig. De concentratie totaal-
fosfor van het polderwater is vrijwel altijd hoger dan de defaultnorm voor wateren van dit 
type, waarbij waarden hoger dan 1 mg TPO4/l worden gemeten. 
 
De belangrijkste externe bronnen voor fosfor zijn: kwel/wellen en landbouw. Deze figuur 
is gebaseerd op schattingen uit Deltares, 2008 (“Interactie grond en oppervlaktewater” 
2008 Definitief rapport 9T0909) 
 

 
Figuur 4: Belasting fosfor 
 
Er is geen nauwkeurige analyse van de nutriëntfluxen uitgevoerd. De verdeling is een 
schatting.  
 
Knelpunt 

Kwel is de belangrijkste bron van voedingstoffen en oorzaak van de hoge concentraties. 
De externe belasting van de vaarten in polder de Noordplas is niet precies bekend, we 
schatten echter in dat deze aanzienlijk hoger is dan de kritische belasting (10-19 
mg/m2/dag). 
 
ESF1 voldoet niet. 
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ESF1=rood 

Maatregelen 

Kwel accepteren en waar mogelijk het waterpeil verhogen (is in uitvoering via het water-
gebiedsplan).   

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 gemiddelde doorzicht is ongeveer 0,3 meter terwijl de waterdiepte groter dan een 
meter is. Vooral chlorofyl is verantwoordelijk voor de troebelheid Ook de grote biomassa 
bodemwoelende vis draagt bij aan troebelheid. 
 
Knelpunt 

Bij dit doorzicht bereikt onvoldoende licht de bodem om de groei van onderwaterplanten 
mogelijk te maken.  
 

 

 
 
ESF 2 = rood 
 

 

Maatregelen 

Niet van toepassing, accepteren huidige situatie. 

4.3 ESF 3 productiviteit bodem 

De productiviteit van de bodem voldoet als deze geen beperking is voor het ontstaan van 
een diverse plantengroei en algenbloei niet optreedt. 
 
Deze stuurfactor voldoet als er geen nalevering van fosfor uit de waterbodem plaatsvindt, de bo-
dem niet te veel fosfor bevat en er geen woekering van bepaalde soorten ondergedoken waterplan-
ten optreedt. 

 
Knelpunt 

Gezien de rol van P rijke kwel in dit systeem kunnen we er vanuit gaan dat de bodem 
zeer nutriëntrijk is en blijft en niet geschikt voor een diverse ondergedoken waterplan-
tenvegetatie. 
 

 

 
 
ESF 3= rood  

 
Maatregelen: 

- Niet van toepassing: Zolang er dergelijke aanvoer van nutriënten uit kwel aan de or-
de is, is formuleren van maatregelen om de nutriënt rijke waterbodem aan te pakken 
niet aan de orde. 
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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 voor oeverplanten voldoet niet. Langs de bredere wateren is de oever op de 
meeste plaatsen voorzien van een houten beschoeiing en een steil talud. In de overige 
wateren is over het algemeen geen beschoeiing aanwezig, maar is het talud regelmatig 
steil. Hierdoor is er in het hele waterlichaam weinig emerse begroeiing aanwezig. Er zijn 
weinig ondiepe zones aanwezig. In het oostelijke peilvak (ww-25A) zijn in het zoekgebied 
een aantal nvo’s aangelegd. Deze oevers zullen een beperkt effect hebben op de ecologie 
in het waterlichaam zelf. In een beperkt gedeelte van het waterlichaam is er vee in de 
oevers van het waterlichaam aanwezig. Dit kan een negatief effect hebben op de emerse 
begroeiing. Er zijn weinig bomen aanwezig in het waterlichaam. Beschaduwing is hier-
door geen knelpunt. Het peilbeheer is tegennatuurlijk. Er ontstaat alleen stroming door 
de gemalen in de polder. Deze stroming is niet beperkend voor de begroeiing. Het ooste-
lijke waterlichaam is onderdeel van het nieuwe natuurgebied Bentwoud. Het habitat is 
verbeterd, maar de vegetatie moet zich nog ontwikkelen. 
 
Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 
Er zijn drijfbladplanten en ondergedoken waterplanten in het waterlichaam aanwezig. Dit 
zijn er echter nog te weinig. De hoofwatergangen van het waterlichaam zijn allen tussen 
2007 en 2010 voor het laatst gebaggerd. We hebben geen recente gegevens over de 
baggerdikte in het gebied. In het overig water weten we niet of er bagger aanwezig is. Af 
en toe baggeren van deze wateren is wenselijk voor de ecologie. 
De strijklengte is op de hoofdwatergangen van de polder beperkt. Golfwerking door de 
wind is beperkt. Er wordt niet gevaren op de hoofdwatergangen van de polder. 
Er ontstaat alleen stroming door de gemalen in de polder. Deze stroming is niet beper-
kend voor de begroeiing. De bodem wordt omgewoeld door een overmaat aan karper. 
 
Habitat voor macrofauna 
De macrofauna voldoet nog niet aan het doel. Een belangrijk oorzaak is hier dat er te 
weinig structuur in de vorm van planten aanwezig is. 
 
Habitat voor vissen 
De habitat voor vissen voldoet niet, aangezien er te weinig structuur in de vorm van 
planten is. Er is voldoende diep water aanwezig in waterlichaam, maar weinig ondiep 
water in het waterlichaam zelf. Dit is een knelpunt. Er is voldoende oppervlaktewater (>5 
ha) aanwezig in de peilvakken voor een gezonde vispopulatie. Er is zeer veel karper en 
brasem aanwezig in het waterlichaam t.o.v. de andere vissoorten. Karper is goed be-
stand tegen verhoogde chloride gehalten. 
 

Knelpunt 

De inrichting en begroeiing van de waterlichamen is onvoldoende. Habitatgeschiktheid 
voor de verschillende groepen wordt beoordeeld als rood. 

 Te weinig begroeibare oevers (steile oevers met beschoeiing); 
 Te weinig emerse vegetatie, te weinig ondergedoken waterplanten en drijvende 

waterplanten; 
 Te veel bodemwoelende vis. 

 

 

 
 
ESF4 =rood 
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Maatregelen 

 Aanleg van flauwe taluds (NVO) in waterlichaam. 
 Onderzoek naar hoeveelheid bagger.  

 
Afgevallen maatregelen 

 Afvangen van bodemwoelende vis. Dit is alleen effectief als ESF1-3 op orde is, het 
is niet de verwachting dat dit geldt voor 2027. Deze maatregel zal dus niet in het 
kader van de KRW worden uitgevoerd. 

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 
Het waterlichaam bestaat uit twee peilvakken. Tussen deze twee peilvakken wordt geen 
water uitgewisseld.  Uitwisseling van macrofauna is daarom alleen mogelijk via de lucht. 
Binnen de peilvakken zelf zijn er geen barrières voor de verspreiding van macrofauna. 
 
Verspreiding van vissen 
Verspreiding is niet bepalend voor de samenstelling van de visstand. Het waterlichaam 
bestaat uit twee peilvakken. Tussen deze peilvakken zijn er barrières en is geen uitwisse-
ling tussen vissen mogelijk. In de peilvakken zelf zijn er geen barrières aanwezig zoals 
lange duikers, stuwen enz. 
 
Er zijn geen vispassages aanwezig tussen de Rijnlandse boezem en de waterlichamen. 
Tweezijdige vismigratie tussen de peilvakken is niet mogelijk. Dit is voor de visstand niet 
nodig omdat beide peilvakken groot genoeg zijn om een gezonde visstand te herbergen 
en de gewenste vissoorten al in de waterlichamen aanwezig zijn 
Beide afvoergemalen van de twee peilvakken zijn geclassificeerd als ‘waarschijnlijk’ on-
veilig. Rijnland gaat bij renovatie van gemalen deze visveilig maken, indien mogelijk.  
 
Binnen de peilvakken is vrije migratie van vissen mogelijk van de vaarten naar het overig 
water. Vissen kunnen naar diep water voor overwintering en ondiep water om te paaien 
en opgroeigebieden bereiken. 
 

 

 
 
ESF5 groen 

 
 
 
 

 

 

Maatregelen 

- Niet van toepassing 
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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 
Overmaat aan schoning is een knelpunt. In de onderstaande afbeelding is weergegeven 
of er vegetatie kan blijven staan in de watergang tijdens het schonen. We zien dat zowel 
in het oostelijk als in het westelijke deel er geen vegetatie in de watergang kan blijven 
staan i.v.m. afvoer van water naar de gemalen. Dit is een knelpunt voor de ontwikkeling 
van de habitat. 

 
Figuur 5: Ruimte voor vegetatie 
 
De overige watergangen worden onderhouden door onderhoudsplichtigen. Doorgaans 
gebeurt dit ieder najaar. Het is niet bekend of delen van de vegetatie hierbij worden ge-
spaard. 
 
De biomassa van vis in het water is circa 240 kg per hectare. Dit is normaal voor deze 
wateren. Een groot aandeel van de biomassa vis bestaat uit karper en brasem. Karper is 
met 181 kg per hectare de dominante soort in de polder. Er is circa 25 kg per hectare 
brasem in aanwezig. De karper en brasem hebben meestal een negatief effect hebben op 
de plantengroei in het water. 
 
Er zijn rivierkreeften aanwezig in het waterlichaam. Het effect op de begroeiing wordt 
onderzocht (Stowa), maar verwachten dat dit geen knelpunt is. Muskusratten worden 
bestreden. Waarschijnlijk heeft begrazing door deze dieren weinig effect op de begroei-
ing.  
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Verwijdering van vissen en andere organismen 
In het oostelijke peilvak heeft een beroepsvisser visrechten in een groot deel van het 
waterlichaam. Sportvissers hebben hier geen visrechten. In het westelijke peilvak hebben 
beroeps- en sportvissers geen visrechten. In het rapport van de visstandsbemonstering 
is genoemd dat er relatief weinig vissen in de lengteklasse van 20 – 40 cm voorkomen. 
Een mogelijke oorzaak is aalscholverpredatie. 
 
Knelpunt 

 De watergangen worden volledig geschoond en het is niet mogelijk om bij het 
schonen van de hoofdwatergangen om vegetatie te laten staan vanwege de wa-
terafvoer 

 Mogelijk wordt er in het overig water te intensief geschoond. Dit is niet bekend. 
 Lokaal uitrasteren vee in de oevers 

 

 

 
 
ESF6 =rood 

Maatregelen 

 Vergroten natte doorsnede van de watergang zodat vegetatie kan blijven staan. 
Voorkeur heeft om dit te combineren met de aanleg van een natuurvriendelijke 
oever. 

 Informeren eigenaren over de nieuwe schouwregels waarbij een gedeelte van de 
vegetatie in de watergang mag blijven staan. 

 Lokaal uitrasteren van vee. 

4.7 ESF7 organische belasting 

In de gewenste situatie leidt de organische belasting niet tot lage zuurstofconcentraties.  
In zwemwateren mag de organische belasting niet leiden tot oordeel “aanvaardbaar” of 
“slecht” op basis van bacteriologische verontreiniging. 
 
Huidige situatie voor het waterlichaam 

De belangrijkste bronnen voor organische belasting voor dit waterlichaam zijn: 
- Af- en uitspoeling van landelijk gebied als gevolg van bemesting of veenafbraak. 

Het merendeel van het landgebruik betreft akkerbouw, met daarnaast diverse 
percelen met boomkwekerij. 

- Ongerioleerde panden: In de polder zijn een onbekend aantal panden niet aange-
sloten op de gemeentelijke riolering. Bekend is dat in ieder geval de Hogeveens-
weg niet is aangesloten. De lozingssituatie van betreffende panden is niet bekend. 
Afhankelijk van de omvang van aantal en zuiveringssysteem kunnen de lozingen 
vanuit ongerioleerde panden dit leiden tot lokale waterkwaliteitsproblemen voor 
de zuurstofhuishouding. 

- Overstorten: In Hazerswoude en in mindere mate ook Benthuizen zijn overstorten 
aanwezig welke potentieel ook (het zoekgebied van) dit waterlichaam belasten. 

- Bladval: In het zoekgebied zijn enkele delen in gebruik als loofbos. Hier kan blad-
val een belangrijke bijdrage leveren aan de belasting met organisch materiaal.  

 
De bijdrage van andere bronnen, zoals honden- en vogelpoep, eendjes voeren, lokvoer 
voor vissen (hengelsport), aan de organische belasting van het KRW-waterlichaam wor-
den vooralsnog verwaarloosbaar geacht ten opzichte van bovengenoemde bronnen. 
 
In KRW-waterlichaam Vaarten Polder de Noordplas zijn geen zwemwaterlocaties aanwe-
zig. Ook is de invloed van water uit dit watersysteem op nabijgelegen zwemwaterlocaties 
verwaarloosbaar. 
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De zomergemiddelde zuurstofverzadiging was op KRW-meetlocatie ROP096A1A in 
2009/2012 60-70%, maar schommelt sinds 2014 tussen 80% en 90% (KRW-oordeel 
Goed). Oververzadiging (>120% O2) en zuurstofloosheid (<40% O2) treedt af en toe op 
in respectievelijk het voorjaar en de nazomer/herfst.  
 
Naast organische belasting is ook waterdiepte van belang voor de saprobie (zuurstof-
huishouding). Een kleinere waterkolom warmt sneller op, waardoor het water minder 
zuurstof kan bevatten. Daarnaast kan ondiepte het gevolg zijn van baggeraanwas (ach-
terstallig onderhoud). Een baggerlaag bevat (normaal gesproken) veel zuurstofvretend 
materiaal. 
In het zoekgebied van het KRW-waterlichaam Vaarten Polder de Noordplas zijn de leg-
gerdieptes van bijna alle watergangen in het zoekgebied minder dan 50 cm (ca. de helft 
zelfs 25 cm of minder). De leggerdiepte van het waterlichaam is wel groter dan 50 cm. 
De geringe waterdiepten maakt het watersysteem erg gevoelig voor de effecten van or-
ganische belasting. 
 
Verbetering van de zuurstofhuishouding - hoewel deze bij toetsing aan de maatlatten 
voldoet – kan de ontwikkeling van een goede ecologische toestand ondersteunen. Mo-
menteel wordt veel doorgespoeld om de effecten tegen te gaan. 
 
Knelpunt 

Er is zoveel zuurstof nodig voor het afbreken van organische stoffen dat er te weinig 
overblijft voor organismen zoals vissen en planten.  
 

 
 
 ESF7 = rood 
 
 

 

 

Maatregelen 

- Af- en uitspoeling van mest(stoffen) aanpakken via generiek beleid (landelijke 
mest(stof)wetgeving, en Rijnlands programma landbouwemissies) 

- Afwenteling verminderen door de polder met inliggende peilvakken niet door te 
spoelen, en alleen water inlaten ten behoeve van peilbeheer. Op deze wijze wordt 
ook duidelijk waar de problemen het grootst zijn en kan zo nodig gericht naar op-
lossingsrichtingen worden gezocht. 

- Inlaat van (bovenstroomse) watergangen waar overstorten op lozen alleen inzet-
ten ten behoeve van peilbeheer. Hiermee wordt voorkomen dat water met een 
slechte saprobietoestand het waterlichaam instroomt. 

- Ongerioleerde panden aansluiten op het riool of zorg dragen dat deze via een 
goed werkende IBA lozen. 

- Frequenter blad wegbaggeren uit de watergangen nabij loofbospercelen  
- Verdiepen van de watergangen en dit formaliseren in de legger, zodanig dat ca. 

50% van de overige watergangen 50cm of dieper is. Hiermee wordt het watersys-
teem robuuster en treedt minder snel zuurstofloosheid op. 

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. 
 
Huidige situatie voor het waterlichaam 

Het waterlichaam Vaarten Polder de Noordplas voldoet op KRW-meetlocatie ROP096A1A 
niet voor de chemische parameters ammonium, benzo(g,h,i)peryleen (BghiPe), , ben-
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zo(b)fluorantheen (BbF), fluorantheen (Flu), zink, esfenvaleraat, cypermethrin en perflu-
oroctaansulfonaat (PFOS).  
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van de meetlocaties in het zoekge-
bied doorgerekend. De msPAF-score blijft in alle 189 monsters onder de 5%. Jaargemid-
deld ligt de msPAF rond (en regelmatig boven) 0,5%. Dit betekent dat de toxische druk 
beperkend is voor het bereiken voor een goede ecologische toestand. 
Hierbij zijn de ammonium/ammoniak-concentraties veruit de meest bepalende parameter 
voor de mSPAF-score. 
 
Ammonium is een Rijnlandbrede (en landelijke) probleemparameter. Er lijkt in de periode 
2009-2018 wel enige verbetering te zijn opgetreden: er wordt vaker concentraties onder 
de 1 mg/l aangetroffen en minder hoge concentraties (zie grafiek). Door deze parameter 
wordt de jaargemiddelde doelstelling voor de msPAF ondanks deze (schijnbare?) verbete-
ring niet gehaald. In dit waterlichaam is de uit- en afspoeling van landelijke gebied de 
belangrijkst bron (achterliggende oorzaken zijn bemesting van percelen).  
 

 
Figuur 6: Ammonium  
 
Waar benzo(g,h,i)peryleen en benzo(b)fluorantheen sporadisch worden aangetroffen (in 
concentraties op of net boven de rapportagegrens van <0,01 µg/l), wordt fluorantheen 
veel frequenter (ca. twee keer per jaar) in verhoogde concentraties aangetroffen. Daarbij 
wordt de jaarmaximum-norm van 0,12 µg/l niet overschreden, maar wel de jaargemid-
delde norm. Er is geen duidelijk bron bekend voor deze verhoogde concentraties. Lande-
lijk is de grootste bron de atmosferische depositie. 
 
Zink overschrijdt in de helft van de jaren in de periode 2009-2018 de norm (de jaar-
maximum en of de jaargemiddelde norm). De uit- en afspoeling van de landbodem is de 
grootste bron, maar resulteert in het algemeen niet tot hoge piekconcentraties. Vermoe-
delijk is uitloging van nieuw toegepast verzinkt staal (zonder coating) de oorzaak. Bij-
voorbeeld nieuw geplaatste dakgoten, golfplaten, kassen, vangrails e.d. Wat hier de oor-
zaak is van de zinkpieken is niet bekend.   
 
Esfenvaleraat is op het betreffende meetpunt (ROP096A1A) niet aangetroffen sinds deze 
in 2014 wordt gemeten.  
In het waterlichaam (inclusief zoekgebied) liggen drie meetpunten van het bestrijdings-
middelen meetnet Rijnland (akkerbouw). Hier zijn in de periode 2015-2017 normover-
schrijdingen aangetroffen voor de middelen esfenvaleraat (op alledrie locaties), lambda-
cyhalothrin, alpha-cypermethrin, deltamethrin, imidacloprid (op twee locaties), thiaclo-
prid, chloorpyrifos, metazachloor, pendimethalin, linuron, fenoxycarb en methiocarb (op 
één locatie). 
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Cypermethrin en PFOS – nieuwe prioritaire stoffen – voldoen voor dit waterlichaam niet 
vanwege aantreffen op het gekoppelde Toestand en Trend monitoringspunt (RO457) bij 
boezemgemaal Katwijk. Deze laatste is (nog) niet in polder de Noordplas aangetroffen. 
 
Waterbodem 
De waterbodemkwaliteit voldoet aan de Rijnlandse doelstellingen. 
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 
 
Knelpunt 

De normen voor chemische verontreinigingen in het oppervlaktewater worden overschre-
den 
  

 
ESF8 = rood 

 
Maatregelen 

Knelpunten overschrijding van de norm: 
- Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het ecologisch effect ook krititsch 

(jaargemiddeld msPAF >0,5%). Situatie kan verdere verbeterd worden met aan-
pak van de organische belasting vanuit uit- en afspoeling landelijk gebied en aan-
pak van lozingen van huishoudelijk afvalwater via overstorten en vanuit niet op 
het riool aangesloten panden (zie ook ESF 7); 

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

- Gewasbeschermingsmiddelen: Het gaat om cocktail van middelen. In het gebied 
betreft het agrarische landgebruik voornamelijk akkerbouw (aardappelen, bieten, 
maïs, granen) en verspreid diverse percelen met boomkwekerijen. Esfenvaleraat 
wordt veel aangetroffen in akkerbouwgebieden, terwijl de andere middelen meer 
gekoppeld worden aan de boomteelt. Aanpak middels generiek emissiebeleid en 
Rijnlands programma Landbouwemissies (o.a. Bezem door de middelenkast). 

- PFOS: Deze stof is (nog) niet in dit KRW-waterlichaam aangetroffen. Maatregelen 
in dit waterlichaam zijn daarom vooralsnog niet aan de orde. Wel generiek emis-
siebeleid (volgen landelijk beleid) en Rijnlands beleid m.b.t. waterbodemkwali-
teit/baggerprogramma. 

4.9 Conclusie ESF1-8 

De ecologische sleutelfactoren voldoen overwegend niet in dit waterlichaam. Alleen ESF5 
(verspreiding) is goed beoordeeld De belasting met nutriënten wordt voor een groot deel 
veroorzaakt door kwel en de landbouw. De habitat voor vegetatie is ongeschikt door stei-
le taluds en beschoeiing. Er wordt te intensief geschoond. De organische belasting is 
hoog als gevolg van bemesting en (ongerioleerde) lozingen. Er komen bestrijdingsmidde-
len en zware metalen voor. Hiervoor zijn maatregelen opgenomen. 
 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  
ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  
ESF 4 Habitatgeschiktheid  
ESF 5 Verspreiding  
ESF 6 Verwijdering  
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ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  
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5. Gebiedsproces  

5.1 Wat is het gebiedsproces? 

Als waterbeheerder doet Rijnland veel om de waterkwaliteit te verbeteren, maar de zorg 
voor schoon en gezond water is een gedeelde verantwoordelijkheid. Om inzichtelijk te 
maken waar de kansen liggen om samen te werken, of er knelpunten of kansrijke loca-
ties zijn en om aanvullende ideeën op te halen, is een gebiedsproces georganiseerd. Dit 
is gebeurd conform de systematiek van STOWA, om ook de context (sleutelfactor 9) een 
plek te geven in de besluitvorming over waterkwaliteitsmaatregelen. Het hoogheemraad-
schap van Rijnland heeft het gebiedsproces opgeknipt in een interne consultatie en een 
externe consultatie. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de stakeholders die zijn 
geraadpleegd tijdens het gebiedsproces. 

5.2 Advies maatregelenlijst 

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

1 Generiek landbouw-
beleid 

G01 Kansrijk, want geen be-
zwaar. 

 Coördinatie en aanpak 
door landbouwteam 
van Rijnland. 

2 Generiek emissiebe-
leid 

G01 Kansrijk, want geen be-
zwaar. 

  

3 Aanleg van flauwe 
taluds (NVO) in wa-
terlichaam. 

IN07 Deze maatregel is in het 
agrarische deel van de 
polder niet haalbaar, ge-
zien het gebrek aan 
draagvlak bij agrariërs en 
het risico op opbarsting. 
In Bentwoud zijn onlangs 
NVO’s gerealiseerd. Er is 
nog een kans bij de eco-
logische verbindingszone 
die door de provincie 
wordt gerealiseerd en bij 
percelen die bij de ge-
meente in eigendom zijn. 

  

4 Onderzoek hoeveel-
heid bagger 

S01 Kansrijk, want geen re-
den om niet te onder-
zoeken.  

 Er zijn weinig moge-
lijkheden om te bag-
geren en groot risico 
op opbarsting. 

5 Vergroten natte door-
snede van de water-
gang zodat vegetatie 
kan blijven staan. 
Voorkeur heeft om dit 
te combineren met 
natuurvriendelijke 
oever. 

IN10 Niet kansrijk, want veel 
land is van agrariërs, wat 
opgekocht zou moeten 
worden. Ook hier een 
groot risico op op-
barsting. In Bentwoud 
zijn geen kansen meer, 
want realisatie is net af-
gerond. 

  

6 Informeren eigenaren 
over de nieuwe 

S02 Kansrijk, want no regret 
en geen reden om niet te 
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schouwregels waarbij 
vegetatie in de water-
gang mag blijven 
staan. 

informeren.  

7 Uitrasteren van vee. IN20 Kansrijk, maar op een 
heel beperkt aantal plek-
ken. 

  

8 Afwenteling beperken, 
niet doorspoelen 

IN03 Niet kansrijk, want water 
uit de boezem inlaten om 
door te spoelen lijkt mo-
menteel niet aan de orde. 
(Nog) minder doorspoe-
len leidt tot een toename 
kwel en chloride. 

  

9 Inlaat van zuurstof-
looswater (overstor-
ten) beperken 

IN02 Het is onduidelijk of dit 
van toepassing is. En 
anders is dit regulier be-
leid.  

  

10 Ongerioleerde panden 
aansluiten op het riool 
of zorg dragen dat 
deze via een goed 
werkende IBA lozen. 

IM06 Het is onduidelijk of dit 
van toepassing is. En 
anders is dit regulier be-
leid. 

  

11 De watergangen nabij 
loofbospercelen meer 
frequent bladval eruit 
baggeren (in Bent-
woud). 

BE04 Weinig kansrijk, want 
weinig draagvlak door 
vragen over effectiviteit 
en kosten. 

  

12 Verdiepen van de wa-
tergangen en dit for-
maliseren in de leg-
ger, zodanig dat ca. 
50% van de overige 
watergangen 50cm of 
dieper is.  

IN12 Kansrijk, maar alleen op 
locaties zonder het risico 
op opbarsting. 

  

13  Aanvullende maatre-
gel: Baggeren van 
overig water. 

BE04   Diepteschouw invoe-
ren voor handhaving 
is een voorwaarde 
voor deze maatregel. 
Dit is een bestuurlijke 
beslissing. 

 

Maatregelen waarop het advies ‘kansrijk’ is gegeven vanuit het gebiedsproces, zijn posi-
tief beoordeeld op de kansrijkheid (= haalbaarheid x draagvlak). Deze maatregelen lijken 
voldoende technisch en praktisch haalbaar en is er draagvlak aanwezig en/of samenwer-
king mogelijk. Er is geadviseerd om deze maatregelen op te nemen in de definitieve 
maatregelenlijst. Wat betreft de maatregelen met het advies ‘niet kansrijk’, is geadvi-
seerd deze niet op te nemen in de definitieve maatregelenlijst. Wat betreft maatregelen 
waarop het advies ‘weinig kansrijk’ is gegeven, is geadviseerd deze niet op te nemen in 
de definitieve maatregelenlijst, tenzij er een significant positief effect te verwachten valt. 
Voorafgaand aan eventuele uitvoering is dan onderzoek naar de uitvoerbaarheid, duide-
lijke onderbouwing en communicatie van groot belang. Tenslotte zijn er enkele maatre-
gelen waarvoor vanuit het gebiedsproces geen advies kan worden gegeven, als er bij-
voorbeeld nader onderzoek of een bestuurlijk besluit nodig is.  
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Polder de Noordplas bestaat uit twee delen. Het westelijke deel heeft met name een 
agrarische functie. In het oostelijke deel, met de naam Bentwoud, heeft recentelijk na-
tuurontwikkeling plaatsgevonden. Maatregelen zijn vaak wel kansrijk in het ene gedeelte 
en minder of niet kansrijk in het andere gedeelte.  
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5.3 Kaart  

 

5.4 Conclusie ESF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd drie maatregelen (vergroten natte door-
snede van de watergang zodat vegetatie kan blijven staan, afwenteling beperken en niet 
doorspoelen, de watergangen nabij loofbospercelen meer frequent bladval eruit bagge-
ren) af te laten vallen. Er wordt een aanvullende maatregel (baggeren overig water)  
toegevoegd. De overige  voorgestelde maatregelen kunnen op de definitieve maatrege-
lenlijst. 
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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 van flauwe taluds 
(NVO) in waterlichaam. 

4 IN07 
Aanleg natuurvriendelij-
ke oevers 

NL13_48-021 

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

8 S06 
Aanpak chemische stof-
groep normoverschrij-
dingen (svs, n-u, u) 

NL13_48-030 

Baggeren van overig water 
(leeg) 

S06 
Stimuleren verwijderen 
bagger in overig water 

NL13_48-032 

Generiek emissiebeleid 
7, 8 G01 

Brongericht nutriënten - 
landelijk beleid 

BM/GB 

Generiek emissiebeleid,  
7, 8 BE05 

Programma verwijderen 
vervuilde bagger 

NL13_48-015 

Informeren eigenaren over 
de nieuwe schouwregels 
waarbij vegetatie in de wa-
tergang mag blijven staan. 

6 S02 
KRW-
voorlichtingsprogramma 

NL13_48-027 

Inlaat van zuurstoflooswa-
ter (overstorten) beperken 

7 IM03 
Agenderen beperken 
overstorten gemeenten 

NL13_48-035 

Onderzoek hoeveelheid 
bagger 

4 S01 
Aanvullend onderzoeks-
programma 

NL13_48-026 

Ongerioleerde panden aan-
sluiten op het riool of zorg 
dragen dat deze via een 
goed werkende IBA lozen. 

7, 8 IM06 
Afspraken maken over 
het opheffen van onge-
zuiverde lozingen 

NL13_48-018 

Uitrasteren van vee. 
6 S02 

KRW-
voorlichtingsprogramma 

NL13_48-027 

 

 
Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,6 0,6 0,53 Matig 

biologie Waterplanten 0,35 0,35 0,2 Ontoereikend 

Biologie  Macrofauna 0,4 0,3 0,25 Ontoereikend 

biologie Vissen 0,6 0,5 0,48 Matig 

BOS Stikstof 2,8 3,1 3,4 Matig 

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

BOS Zuurstof 40-120 40-120 84 Goed 

BOS pH 5,5-8,5 5,5-8,5 7,6 Goed 

BOS Chloride 600 600 368 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,6 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,4 0,35 Ontoereikend 
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Generieke emissie maatregelen kunnen voor een reductie van 10% zorgen. De verwachte 
toetswaarde is 0,24 mgP/l. Het doel wordt 0,24 mgP/l. Doorzicht laat een stijgende trend 
zien de afgelopen jaren, 0,4 m doorzicht is mogelijk geweest. Het doel wordt 0,4 m door-
zicht. Verbetering van Macrofauna is mogelijk door het creëren van meer habitat. Een 
hogere score dan 0,3 EKR is onwaarschijnlijk. Het doel wordt 0,3 EKR. Door het vergoten 
van het habitat voor vissen is een toetswaarde van 0,5 haalbaar. Het doel wordt 0,5 EKR. 
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Bijlage 1. Sessies en Stakeholders 

Bijlage 1..1 Sessies  

 
Natuur- en milieusessie 

Datum: 14 januari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Voor deze sessie zijn de natuur- en milieuor-
ganisaties uitgenodigd die deelnemen aan het bestuurlijk overleg Natuur en Milieu van 
Rijnland en contactpersonen van natuur- en milieuorganisaties die waren genoemd als 
stakeholder van Rijnland in interne sessies. Ook waren enkele drinkwaterbedrijven aan-
wezig als beheerder van Natura2000-gebieden. De stakeholders zijn eerst geïnformeerd 
over het doel van de KRW en het gebiedsproces. Daarna is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven wel-
ke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. De stakeholders 
hebben vervolgens input geleverd vanuit het belang van hun sector. 
 

Interne sessie met relatiemanagers en gebiedscoördinatoren 

Datum: 4 februari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: In de sessie is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven wel-
ke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Daarop is ver-
volgens input geleverd door relatiemanagers en gebiedscoördinatoren. Zij hebben input 
geleverd vanuit een respectievelijk strategische/tactische en omgevings-/operationele 
bril.  Ook was een afvaardiging van het landbouwteam aanwezig.  
 
Externe sessie 

Datum: 18 februari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Deze sessie was georganiseerd voor externe 
stakeholders op het gebied van industrie, visserij, watersport en grote gebiedspartijen. 
Ook de provincie Zuid-Holland was vertegenwoordigd. De stakeholders zijn eerst geïn-
formeerd 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 gege-
ven welke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. De sta-
keholders hebben vervolgens input geleverd vanuit het belang van hun sector. 
 
Interne sessie met praktische en technische bril 

Datum: 19 februari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: In de sessie is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven wel-
ke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Er is gesproken 
met een projectleider van diverse KRW2-uitvoeringsprojecten en iemand van het cluster 
realisatie en onderhoud. Zij hebben input geleverd vanuit een praktische en technische 
invalshoek.  

Bijlage 1..2 Stakeholders 

Interne stakeholders 

 

Stakeholder Geraadpleegd op   

Naam Functie  

Johan Remijn Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Johan Kolk Relatiebeheerder 4 februari 2020 
Johan Tamerus Gebiedscoördinator 4 februari 2020 
Paul Hollander Projectleider KRW2 19 februari 2020 
Louis van Dam  Kennisleider cultuurtechniek 19 februari 2020 
 



 

Pagina 30 van 36  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.103415 

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 
Provincie Zuid - Holland Overheid  18 februari 2020 
s-Gravenhaagse H.S.V. Sportvisserij 18 februari 2020 
TKBN Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
Toerzeilers Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
Duikteam Haarlemmermeer Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
Sportvisserij MidWest Nederland Sportvisserij 18 februari 2020 
HSV de Brasem Ter Aar Sportvisserij 18 februari 2020 
Onderwatersport Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
ADV Atlantis Alphen aan den Rijn Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
KNWV Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
Staatsbosbeheer Natuur & Milieu 18 februari 2020 
HSV Alphen a/d Rijn Sportvisserij 18 februari 2020 
WSCR - surf Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
St. Weids Bloemendaal Gebiedspartij 18 februari 2020 
Gemeente Alphen aan den Rijn Overheid  25 februari 2020 
Gemeente Zoetermeer Overheid  26 februari 2020 
Gemeente Zoeterwoude Overheid Geen input aangeleverd 
 

  



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 31 van 36 
19.103415   

Bijlage 2. Input 

Bijlage 2..1 Opgehaalde input per maatregel 

 
Generieke maatregelen 

 
Maatregel 1 Generiek landbouwbeleid 

Interne sessie Als Rijnland kunnen we kijken of de boeren zich houden aan de 
hoeveelheid middelen die ze mogen gebruiken en laten afvloeien 
-> handhaving 

 
Maatregel 2 Generiek emissiebeleid 

Watersysteembe-
heerder 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen handhaven 

Watersysteembe-
heerder 

Inzetten op teeltvrije zones of akkerranden. 

 
Specifieke maatregelen 

 
Maatregel 3 Aanleg van flauwe taluds (NVO) in waterlichaam. 

Interne sessie Hier ligt wel een kans, de provincie is hier ook mee bezig. Door 
het Bentwoud komt de N207 zuid. Die wordt doorgetrokken. Dit 
wordt de verbinding tussen de N11 en de A12. -> icm ecologische 
verbindingszone. 

Interne sessie Waterpeil is aan beide kanten van natuurgebied omhoog gegaan. 
NVO’s in gebieden in het agrarische deel is lastig. Hoge droogleg-
ging. Voor NVO’s heb je een bepaald talud nodig, waardoor er 
meer grond nodig is. Daar zijn landeigenaren niet blij mee omdat 
er dan minder land voor hun over blijft. 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

In Bentwoud zou het kunnen, maar dat is net aangelegd. In agra-
risch gebied niet haalbaar, want het zouden grote taluds moeten 
worden, dus veel grond afgraven. Maar hier zijn opbarstingspro-
blemen, dus dan vergroot je het risico daarop. Niet te combineren 
met functies. Deze schrappen. 

Watersysteembe-
heerder 

Flink gedeelte van de Noorplas is Bentwoud waarin NVO toege-
past kunnen worden of al aanwezig zijn.  Verder veel akkerbouw 
geen voordeel met NVO i.v.m. verlies van land. 

Landbouwteam  Als oever langs een agrarisch perceel slecht toepasbaar. Sloten 
zijn erg smal steil en diep, belangrijk voor een goede afvoer van  
drainagewater, verlies van overzicht op de drainage en lastig bij 
schoonspuiten. Er zijn wel mogelijkheden in hoofdwatergangen 
met voldoende breedte en zeker bij afkalvende oever of vervan-
ging van huidige beschoeiingen. 

Externe sessie Onderzoek welke gebieden niet in agrarisch beheer zijn  bij-
voorbeeld van de gemeente = kansrijk voor nvo 

Dik Vonk Check: is het zo dat sommige delen niet door boeren in gebruik 
zijn? Witte vlakken: zijn vaak wel agrarische percelen maar wate-
ren niet af op het waterlichaam. Zou wel kunnen dat sommige 
stukjes nog in beheer bij de gemeente zijn. Dit is wel waardevol 
om te checken. 

Gemeente Zoeter-
meer 

Qua werking kan een NVO beter worden aangelegd in een overige 
watergang dan in een primaire watergang omdat er in het eerste 
geval minder beweging in het water is en daardoor minder ver-
storing. 
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Maatregel 4 Onderzoek hoeveelheid bagger 

Externe sessie Je zit in het westelijke stukje klem met je mogelijkheden, maar 
misschien toch kleine plekjes zoeken waar je wel wat kunt. Kans-
rijke plekjes zoeken. 

Watersysteembe-
heerder 

Baggeren altijd goed! 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Risico op opbarsting. Hier ook stabiliteitsproblemen van de oever.  
Dieper baggeren is hier niet mogelijk. Schrappen. 

 
Maatregel 5 Vergroten natte doorsnede van de watergang zodat vege-

tatie kan blijven staan. Voorkeur heeft om dit te combine-

ren met natuurvriendelijke oever. 

Interne sessie Heel veel watergangen in de Noordplas zijn heel steil. Aan de ene 
kant (noord) zou het wel kunnen, andere kant niet. Primaire wa-
tergang is Machinetocht bij natuurdeel (zie kaart) aan SBB kant 
kan het eventueel, maar dit gaat al gebeuren. Bij watergangen in 
het agrarische deel geen kansen om te verbreden, allemaal parti-
culiere grond. Dan moet Rijnland dure grond kopen, want dit is 
particulier eigendom. 

Externe sessie Land overkopen van boeren die gaan stoppen. 
Externe sessie Dit doen in plaats van het verdiepen van de watergang en dan om 

en om de helft schonen. 
Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Risico met betrekking tot opbarsting en stabiliteit. Deze schrap-
pen.  

 
Maatregel 6 Informeren eigenaren over de nieuwe schouwregels waar-

bij vegetatie in de watergang mag blijven staan. 

Interne sessie Bij gebied 1 willen de boeren meestal alles weg hebben. Want alle 
vegetatie die daar staat hebben boeren last van, want dan kun-
nen er zaadjes op hun land waaien.  

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Prima. 

 
Maatregel 7 Uitrasteren van vee. 

Interne sessie Loopt hier bijna geen vee, dit is vooral akker- en glastuinbouw-
bouw. 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Onderzoek of daar waterplanten staan. Heel kleinschalig is het 
dan…  
 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Er is hier een hele grote drooglegging, komt de koe wel bij het 
water? Deze schrappen. 

Externe sessie In dit gebied bevindt zich vooral akkerbouw en weinig vee. 
Gemeente Zoeter-
meer 

Niet van toepassing, omdat er hier geen vee wordt geweid. 

Gemeente Alphen 
aan den Rijn 

Niet van toepassing, omdat er in het deelgebied op de kaart voor 
de Noordplas binnen Alphen aan de Rijn hier geen vee wordt ge-
weid. 

 
Maatregel 8 Afwenteling beperken, niet doorspoelen 

Interne sessie Je hebt water nodig om zout uit het water te halen! (zoute kwel 
tegengaan). Dus wellicht alleen minder doorspoelen, maar door-
spoelen kan niet worden stopgezet.  

Landbouwteam  Geen draagvlak voor.  
Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Er is veel chloride belasting, dus dan loopt die op. Check bij de 
wsb’er of er gesproeid wordt met het water door de telers. Zo ja, 
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dan maatregel schrappen, want is niet meer haalbaar.  
Dik Vonk Mogelijkheid om regen in de winter vast te houden tegen kwel? 

Hoger winter waterpeil en in de zomer lager peil? Landbouwers 
hebben in de zomer behoefte aan zoet water. In de winter valt 
het gewoon uit de lucht. 

Gemeente Zoeter-
meer 

In het verleden is het peil al opgezet om de kwel te verminderen. 
Recent heeft Rijnland deze maatregel (het opzetten van het peil) 
geanalyseerd en geconstateerd dat er minder water naar het ge-
bied hoeft te worden aangevoerd om de chloridedruk te bereken 
en de waterstand in de zomer op niveau te houden. Water uit de 
boezem inlaten om door te spoelen is momenteel niet aan de or-
de. Er wordt al gestuurd op een regime waarbij beperkt water 
wordt ingelaten (alleen als het echt noodzakelijk is). 

 
Maatregel 9 Inlaat van zuurstoflooswater (overstorten) beperken 

Interne sessie Twijfel of dit aan de orde is. 
Gemeente Zoeter-
meer 

Niet van toepassing binnen het deelgebied op de kaart voor de 
Noordplas binnen Alphen aan de Rijn. 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Zitten daar overstorten? CHECK nodig. 
Zo ja, dan is er volgens mij algemeen beleid om dat te beperken. 

 
Maatregel 10 Ongerioleerde panden aansluiten op het riool of zorg dra-

gen dat deze via een goed werkende IBA lozen. 

Interne sessie Twijfel of dit aan de orde is. 
Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Akkoord. Dat is al een wettelijke verplichting.  

Externe sessie Vaak zijn dit boerderijen die wat verder van de kernen afliggen. 
Afweging of je dit gaat aansluiten op het riool tegen hoge kosten 
of ga je de IBA opwaarderen. Vaak een financieel plaatje. 

Gemeente Alphen 
aan den Rijn 

Alle panden in deze zoekgebieden op grondgebied van Alphen aan 
den Rijn zijn al aangesloten. 

 
Maatregel 11 De watergangen nabij loofbospercelen meer frequent 

bladval eruit baggeren. 

Interne sessie Twijfel of dit aan de orde is. 
Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Zou kunnen in Bentwoud. Maar nabij loofbomen heb je ook weinig 
lichtinval, dus geen waterplanten. Effectiviteit is twijfelachtig. 

Dik Vonk Zorgen dat als je het gebied gaat ontwikkelen dat je kijkt naar of 
je de sloten wilt behouden, of dat je het blad misschien gewoon 
laat liggen zodat er een moerasgrond ontstaat? Blad ieder jaar 
weghalen is heel erg duur. Geen populaire maatregel voor men-
sen die het weg moeten halen. Bladeren blijven komen. Vooral op 
natuurdeel van toepassing. 

Gemeente Alphen 
aan den Rijn 

Niet van toepassing binnen het deelgebied op de kaart voor de 
Noordplas binnen Alphen aan de Rijn. 

 
Maatregel 12 Verdiepen van de watergangen en dit formaliseren in de 

legger, zodanig dat ca. 50% van de overige watergangen 

50cm of dieper is.  

Interne sessie Het verdiepen en uitbaggeren zijn twee verschillende dingen. 
Verdiepen is geen goed idee ivm opbarsting risico en zoute kwel. 
Bij gebied 2 is peil al opgezet, wordt dus hier gehaald.  

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Absoluut niet, schrappen. We zitten al op een grens van op-
barsting, kwel etc.  

Watersysteembe- Wanneer met verdiepen het uitbaggeren wordt bedoeld dan ja 
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heerder  graag!  
Dik Vonk Als je watergangen verbreedt hoef je minder vaak je watergan-

gen schoon te maken. Dan hoef je maar eens in de 4 jaar je wa-
tergang schoon te maken, omdat de andere helft van je verbrede 
sloten het dan opvangt. 

Gemeente Zoeter-
meer 

Rekening houden met het opbarst-risico van de bodem waardoor 
de kwelsituatie kan verslechteren. 

Bijlage 2..2 Aanvullende maatregelen 

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

Watersysteembeheerder  Baggeren van 
overig water.  

 Kansrijk, want heeft effect. Voor hand-
having wel een bestuurlijk besluit nodig. 
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Bijlage 3. Technische doelaanpassing 

Toelichting 

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

- Expert judgement en aquokit; 
- KRW-verkenner. 

 

Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met expert judgement 

en de aquaokit. 

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

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Stikstof 2,8 3,4 Matig 3,1 Matig 

 
Generieke emissie maatregelen kunnen voor een reductie van 10% zorgen. Verwachte 
toetswaarde is 3,1 mgN/l Doel wordt 3,1 mgN/l, 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

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

 
Generieke emissie maatregelen kunnen voor een reductie van 10% zorgen. Verwachte 
toetswaarde is 0,24 mgP/l Doel wordt 0,24 mgP/l, 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Doorzicht 0,65 0,35 Ontoereikend 0,4 Matig 

 
Doorzicht laat een stijgende trend zien de afgelopen jaren, 0,4 m doorzicht is mogelijk 
geweest doel wordt 0,4 m doorzicht. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Algen 0,6 0,53 Matig 0,6 Goed 

Met de aanleg van de NVO en het verdiepen van de watergang is een alg score van 0,6 
EKR mogelijk.  
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterplan-
ten 

0,35 0,2 Ontoereikend 0,35 Goed 

 
Door verdieping watergang en aanleg NVO is een toetswaarde van 0,35 EKR mogelijk. 
Doel wordt niet aangepast. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofau-
na 

0,4 0,25 Ontoerei-
kend 

0,3 Matig 

 
Verbetering van Macrofauna is mogelijk door creëren meer habitat. Een hogere score dan 
0,3 EKR is onwaarschijnlijk doel wordt 0,3 EKR. 
 



 

Pagina 36 van 36  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.103415 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie vissen 0,6 0,48 Matig 0,5 Matig 

 
Door het vergoten van het habitat voor vissen is een toetswaarde van 0,5 haalbaar. 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 de Noorplas is met behulp van de KRW-verkenner een schatting gemaakt 
van de biologische GEP. Deze schatting wordt in samenwerking met de Expert Judgement 
GEP gebruikt. 
 
Vaarten Polder de Noorplas 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
2 

Vaarten Polder 
de Noordplas 

M3 NL13_27_2 other Vol 191038 The_geom 

 
Vaarten Polder de Noorplas, NL13_27_2 is een M3. In de volgende tabel zijn de gekozen 
parameters weergegeven die relevant zijn voor M3. 
 

Parameter Omschrijving Waar-
de 

Verklaring 

Maintenan-
ce 

Onderhoud (2 klas-
sen) 

1,5 Verbetering onderhoud 

N Totaal-N concentra-
tie (zomergemid-
deld) 

3,1 Zie EJ 

P Totaal-P concentra-
tie (zomergemid-
deld) 

0,24 Zie EJ 

Shipping Scheepvaart activi-
teit (2 klassen) 

2 Geen scheepvaart 

Shore Oeverinrichting (3 
klassen) 

2 Helft waterlichaam wordt NVO 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klas-
sen) 

1 Tegennatuurlijk peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Vaarten Polder de Noorplas de volgende 
GEP waarden volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per 
KRW-maatlat die geldt voor M3. 
 
Vis (GEP: 0,64) 
Alg (GEP: 0,4) 
Macrofyten (GEP: 0,28) 
Macrofauna (GEP: 0,56) 
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