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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

KRW toetsing 

 

 
 
De biologie is matig. Dit wordt veroorzaakt door de matige score op waterplanten en ma-
crofauna. Algen en vissen scoren goed. De chemie voldoet niet. Zowel de overige stoffen, 
prioritaire stoffen, prioritaire stoffen NIET ubiquitair als de nieuwe prioritaire stoffen vol-
doen niet. 
 
ESF analyse 

De ESF analyse laat zien dat ESF2 (licht), ESF5 (Verspreiding) en ESF7 (Organische be-
lasting) voldoen. De nutriëntenbelasting  en de belasting met toxische stoffen van het 
water en via de waterbodem is te groot. Het habitat is onvoldoende geschikt en de ver-
wijdering te omvangrijk om een goede ontwikkeling van de ecologie  mogelijk te maken. 
Hiervoor zijn maatregelen geformuleerd. 
 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  
ESF2 Licht  

ESF3 Productiviteit bodem  
ESF 4 Habitatgeschiktheid  
ESF 5 Verspreiding  
ESF 6 Verwijdering  
ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  
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Maatregelen 

 

Naam (KRW portaal) ESF  
KRW maat-

regel. Code 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 4 IN07 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdin-
gen (svs, n-u, u) 

8 S06 

Stimuleren verwijderen bagger in overig water 3, 4 S06 

Afspraken maken over het opheffen van onge-
zuiverde lozingen 

7 IM06 

Behoud en beheer oeverbegroeiing 6 BE03 

Overige maatregelen - landelijk beleid diffuse 
bronnen 

1, 7, 8 G04 

Brongericht nutriënten - landelijk beleid 7, 8 G01 

KRW-voorlichtingsprogramma 4, 6 S02 

 

 

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 0,62 Goed 

biologie Waterplanten 0,55 0,4 0,37 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,6 0,5 0,52 Matig 

biologie Vissen 0,6 0,6 0,79 Goed 

BOS Stikstof 2,8 2,8  2,87 Matig 

BOS Fosfor 0,15 0,34 0,4 Ontoereikend 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 48,3 Goed 

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

BOS Chloride 300 300 67,4 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,5 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 0,81 Goed 

 

Generieke emissie maatregelen kunnen een reductie van 10% fosfor teweeg brengen. 
Baggeren zal een verdere reductie mogelijk kunnen maken. De verwachte toetswaarde is 
0,34. Het doel wordt 0,34 mgP/l. Ecologisch schonen en informeren van eigenaren zou 
een verbetering op de maatlat van waterplanten mogelijk kunnen maken. De verwachte 
toetswaarde is 0,4, dit is in het verleden mogelijk geweest. Het doel wordt 0,4 EKR. Ver-
betering voor macrofauna is niet te verwachten omdat het habitat ondanks ecologisch 
schonen niet veel toe zal nemen. Huidige toestand wordt doel, 0,52 is een van de hoog-
ste EKR scores voor macrofauna bij Rijnland. Echter is niet te verwachten dat veel hoger 
dan 0,5 EKR haalbaar is. De verwachte toetswaarde is 0,5 EKR. 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: Administratieve gegevens 
Parameter Waarde Ligging 

KRW code NL13_30 

 

KRW meetpunt ROP11920 
Watertype M10, Laagveenvaarten en –

kanalen 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Polder 
N2000-gebied Nee 
Zwemwaterlocatie Nee 

2.2 Ligging en begrenzing 

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

Zoekgebieden 

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

 

Het waterlichaam en het zoekgebied zijn weergegeven in figuur 1.  
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Figuur 1: Waterlichaam en zoekgebied Vaarten Reeuwijk en Sluipwijk 
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2.3 Functies, landgebruik 

Het landgebruik is voornamelijk agrarisch gras en bebouwd 
 
Tabel 2: Landgebruik waterlichaam en zoekgebied 

Landgebruik % 

agrarisch gras 66 

akkerbouw 0 

hoogwaardige teelten 2 

bebouwd  17 

natuur 2 

water 2 
 
Het landgebruik van het waterlichaam en zoekgebied  is weergegeven in figuur 2. 
 

 
Figuur 2: Landgebruik waterlichaam en zoekgebied Vaarten Reeuwijk en Sluipwijk 

2.4 Hydrologie 

De bodem van het zoekgebied bestaat overwegend uit veengrond. Het gebied is daardoor 
gevoelig voor bodemdaling. De  infiltratie is 1-2 mm/dag. De doorspoeling is beperkt. 
Aan- en afvoer vindt plaats via de oude Rijn. Bij droogte wordt water uit de Oude Rijn 
doorgevoerd naar Boskoop.  
 
De drooglegging wordt op 37 cm gehouden. Hiermee blijft de agrarische functie goed 
mogelijk, en wordt de bodemdaling zo veel mogelijk beperkt.  
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De zuurgraad in de polder is vrij hoog, zeker voor een veenpolder. Bekalking van perce-
len ten behoeve van groeibevordering van gras is mogelijk een verklaring. Hiermee wordt 
ook de veenafbraak bevorderd, wat onwenselijk is.  
 
In KRW1 is de polder door middel van stuwen geïsoleerd van de Reeuwijkse plassen ten 
behoeve van de waterkwaliteit in de Reeuwijkse plassen. 
 
Er is een vast waterpeil van -2,24 m NAP. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

Tabel 3: Doelstellingen KRW 

. 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 default norm (Stowa rapporten  2012-31 en 2012-34). Deze doelen 
kunnen worden aangepast door  de waterbeheerder. De aanpassingen moeten wel on-
derbouwd worden met argumenten (lit. 26).  
 
Het doel voor waterplanten is aangepast. De chemische doelen zijn voor alle waterlicha-
men gelijk. Het is niet mogelijk om voor de chemie de doelen aan te passen.  

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 2007-2020 WKP (KRW1) uitgevoerd 
Onderzoeksmaatregel landbouwemissies 
veenweidegebied 

WKP (KRW1) Einde 3-2013 

Onderzoeksprogramma AWZI WKP (KRW1) Einde 2-2013 
Behoud en beheer oeverbeplanting WKP (KRW2) In voorbereiding 2-2018 
Baggerprogramma 2007-2020 deel 2 WKP (KRW2) In uitvoering 2-2018 
Maatregel landbouwemissies veenwei-
degebied 

WKP (KRW2) Subsidie aanvraag 2-2018 

Alle maatregelen zijn generiek 
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3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 

 
Figuur 3: Toetswaarden waterlichaam 
 
Stikstof neemt de laatste jaren licht toe en is nu te hoog, fosfor is te hoog. Een mogelijke 
oorzaak is het stopzetten van de uitwisseling met de Reeuwijkse plassen. Chloride neemt 
af en doorzicht vertoont geen trend. 
 
Waterplanten en algen 
Het aantal soorten oever- en waterplanten is goed. De hoeveelheid submerse planten is 
voldoende. Op een aantal KRW locaties zijn er geen ondergedoken waterplanten en be-
perkt aantal oeverplanten aanwezig en er zijn te weinig emerse planten en drijvende wa-
terplanten aanwezig. De hoeveelheid kroos is op een aantal locaties groot. 
 
Macrofauna 
De macrofauna is in verschillende jaren bemonsterd. Op de maatlat voor macrofauna 
scoort de macrofauna van polder Reeuwijk en Sluipwijk in 2018 matig. 
 
Visstand 
De vissen scoren goed op de KRW maatlat.  
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3.4 Toestand 2018 

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

 
 
De biologie is matig. Dit wordt veroorzaakt door de matige score op algen en vissen. Wa-
terplanten en macrofauna scoren goed. 
 
 
Chemie 
De chemie voldoet niet. Overige stoffen, prioritaire stoffen, prioritaire stoffen NIET ubi-
quitair en nieuwe prioritaire stoffen voldoen niet. 
 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_30. 
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4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

4.1 ESF1 productiviteit water 

Ecologische sleutelfactor 1 voldoet als er geen overschot aan nutriënten is. Opgelost fos-
for raakt dan uitgeput in het groeiseizoen in combinatie met lage algenbiomassa. Troe-
belheid door algen treedt in dat geval niet of nauwelijks op. Er kan een soortenrijke on-
derwatervegetatie ontstaan met langzaam groeiende onderwaterplanten die het water 
helder houden. Dominantie van voedsel minnende onderwaterplanten zoals gedoornd 
hoornblad treedt niet op. 
 
ESF1 voldoet als de externe belasting lager is dan de kritische belasting van het water-
systeem. 
 
Fosfor is in de in overmaat aanwezig. De concentratie fosfor is hoger dan default. De 
hoeveelheid algen, flab en kroos lijkt op basis van de metingen beperkt. 
 

 
 
Figuur 4: Fosfaat belasting van het waterlichaam 
 
De belangrijkste P-bronnen zijn inlaat, en uit- en afspoeling uit de percelen (landbouw 
geogeen als historische- en actuele bemesting). 
 
Wanneer we PCDitch invullen met gebruikte gegevens komt de schatting van de kritische 
belasting op 19,7 mg P/m2/dag. De geschatte belasting van deze poldervaarten is dus ca 
3x hoger dan de kritische belasting.  
 
In de vaarten van Reeuwijk en Sluipwijk is fosfor in overmaat aanwezig.  
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De concentratie totaal-fosfor van het polderwater is vrijwel altijd hoger dan de default 
norm (0,15 mg P/l) voor wateren van dit type, waarbij maximale waarden > 1,5  mg 
TPO4/l worden gemeten.  
 
Knelpunt 

De externe belasting van de vaarten in het waterlichaam is drie keer te hoog.  

 

 
 
ESF1 = rood 

Maatregelen 

- Generiek emissiebeleid; 
- Generiek landbouwbeleid. 

 

4.2 ESF2 licht 

De ecologische sleutelfactor licht voldoet als er voldoende licht op de bodem van het wa-
ter komt zodat ondergedoken waterplanten kunnen groeien. 
 
Bij een verhouding tussen doorzicht en diepte die groter is dan 0,6 bereikt voldoende 
licht de waterbodem om de groei van onderwaterplanten mogelijk te maken. 
 
De KRW doel voor het doorzicht: 0,65 m wordt gehaald. 0,6 m (de vereiste voor 1 meter 
diepte) wordt de laatste jaren gehaald. Vooral chlorofyl is verantwoordelijk voor de troe-
belheid. 
 
Bij dit doorzicht bereikt voldoende licht de bodem om de groei van onderwaterplanten 
mogelijk te maken.  
 
Knelpunt 

Er is geen knelpunt. 

 

 
 
ESF 2 = groen 

 

Maatregelen 

- Niet van toepassing. 
 

4.3 ESF3 productiviteit bodem 

De productiviteit van de bodem voldoet als deze geen beperking is voor het ontstaan van 
een diverse plantengroei en algenbloei niet optreedt. 
 
Deze stuurfactor voldoet als er geen nalevering van fosfor uit de waterbodem plaats-
vindt, de bodem niet te veel fosfor bevat en er geen woekering van bepaalde soorten 
ondergedoken waterplanten optreedt. 
 
Uit de metingen van de poldervaarten en -sloten blijkt duidelijk dat er sprake is van na-
levering van P. Op basis van de aangetroffen eutrafente soorten (waterpest etc.) wordt 
geconcludeerd dat de waterbodem door voedselrijkdom een  knelpunt is.  
De aanvoer zal te groot zijn om de effecten ervan met incidenteel baggeren tegen te 
gaan. De sloten die aanvoeren naar de vaarten zijn ondiep en zwaar verzadigd met P. 
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Door de hoge belasting en de hoge temperatuur is de nalevering in sloten zeer aanzien-
lijk. Via aanvoer beïnvloedt dit de vaarten van het waterlichaam. 
 
Knelpunt 

De bodem bevat teveel nutriënten om een gezonde ontwikkeling van waterplanten te 
garanderen.  

 

 
 
ESF3 = rood 

 
Maatregelen: 

- Baggeren (overig water)/diepteschouw.  
 

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 waterplanten 
De habitat voor oevervegetatie is ongeschikt. De oevers in het veengebied hebben over-
wegend een steil talud waardoor er weinig ruimte is voor natuurlijke begroeiing van de 
oevers. Ongeveer 2,5 km van de oevers zijn natuurvriendelijk. Op basis van een veldbe-
zoek in 2015 en google maps verwachten wordt geconcludeerd dat de meeste oevers niet 
beschoeid zijn.  
De hoofdwatergangen zijn voldoende diep. Dit blijkt uit veldmetingen (2015) en de bag-
ger activiteiten. Een aantal hoofdwatergangen zijn of worden in de periode van 2016 t/m 
2018 gebaggerd en in 2022 gebaggerd. De hoeveelheid bagger in de overige watergan-
gen is onbekend. De ervaring leert dat hier veel bagger ligt. 
In overige watergangen kan oevervegetatie in principe in de gehele watergang groeien. 
Echter, de kleine waterdiepte in combinatie met grote hoeveelheden bagger kan er voor 
zorgen dat het zuurstofgehalte afneemt en sterfte van macrofauna en vis kan optreden. 
Bij stevige vorst zullen de watergangen volledig dichtvriezen waardoor fauna zoals vissen 
niet kunnen overleven in deze watergangen. Regelmatig baggeren, ook van de overige 
watergangen, is wenselijk. 
Er wordt een vast waterpeil gehandhaafd, hierdoor krijgen oeverplanten minder gelegen-
heid zich te ontwikkelen. Vee op de percelen begraast en vertrapt waarschijnlijk de oe-
vervegetatie waardoor deze niet optimaal tot ontwikkeling komt. 
Er is geen beroepsvaart of recreatievaart op de Vaarten van polder Reeuwijk en Sluip-
wijk. We verwachten dat golfslag beperkt en daarom niet beperkend is voor oevervegeta-
tie. De watergangen zijn veelal in de noord zuid richting gesitueerd. Windwerking zal be-
perkt zijn. De aantallen bomen zijn beperkt en zullen door schaduw of bladval geen knel-
punt vormen. 
 
Habitat voor macrofauna 
In het waterlichaam is onvoldoende geschikt habitat voor macrofauna door het ontbreken 
van structuur in de vorm van een diverse vegetatie.  
 
Habitat voor vissen 
In het waterlichaam is onvoldoende geschikt habitat voor plantenminnende aanwezig vis 
door het ontbreken van structuur in de vorm van een diverse vegetatie. De hoeveelheid 
oppervlaktewater in het hoofdvak van polder Reeuwijk en Sluipwijk is voldoende (groter 
dan 5 ha) om een gezonde visstand te kunnen herbergen.   
In het hoofdpeilvak zijn de overige watergangen verbonden met de hoofdwatergang. In 
een deel van de gevallen is er een open verbinding, in het andere deel zijn er dammen 
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met duikers. De duikers zijn veelal kort. Als de diameter van de duikers voldoende is en 
er lucht boven het water in de duiker is, dan zijn deze duikers passeerbaar voor vis. Om-
dat de meeste overige watergangen tenminste aan één zijde in open verbinding staan 
met de hoofdwatergang is het grootste deel van het water in de polder vrij bereikbaar 
voor vissen. Het diepere water in de polder is voor de vissen in het hoofdpeilvak vol-
doende bereikbaar. Eventueel ontbrekend habitat (begroeide sloten, voldoende oeverbe-
groeiing) moet in de polder zelf worden gerealiseerd. 
Er is voldoende variatie in de waterdiepte. De visstand is gevarieerd. De hoeveelheden 
van de verschillende soorten zijn ook goed in verhouding. De hoeveelheid brasem en 
karper mag wat lager. 
 
Knelpunt 

Het habitat voor oeverplanten, macrofauna en vis voldoet niet. 

 

 
 
ESF4 = rood 

Maatregelen 

- Baggeren van overig water/diepteschouw; 
- Het aanleggen van NVO’s; 
- Uitrasteren vee. 
 

Afgevallen maatregel – significante schade 

- Een natuurlijker waterpeil instellen. 
 

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 
We verwachten dat de verspreiding van planten geen beperkende factor is voor de sa-
menstelling van de vegetatie in de polder. Er zijn verschillende soorten waterplanten 
aanwezig in de omgeving van het waterlichaam. 
 
Verspreiding van macrofauna 
Er zijn geen barrières voor de verspreiding van macrofauna binnen het waterlichaam. 
Voor de verspreiding is er ook voldoende leefgebied op overbrugbare afstand voor ma-
crofauna in het peilgebied. 
 
Macrofauna kan zich op veel manieren verspreiden via het water en via de lucht. Ook 
uitwisseling van macrofauna 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 be-
perkende factor voor de samenstelling van macrofauna in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van vissen 
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Verspreiding is niet bepalend voor samenstelling van de visstand 
Er is geen vismigratie mogelijk van de boezem naar de polders en terug. Voor de vissen 
in de polder is dit geen bezwaar. De gewenste vissoorten zijn al in het waterlichaam 
aanwezig. 
 
Knelpunt 

Er is geen knelpunt. 
 

 

 
 
ESF5 = groen 

 
 
 
 

 

Maatregelen 

- Niet van toepassing. 
 

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 
Het onderhoud is in het najaar intensiever dan gewenst. Een aantal hoofdwatergangen 
worden volledig geschoond waardoor hier in de wintermaanden geen schuilplaatsen aan-
wezig zijn voor macrofauna en vissen. Figuur 5 geeft aan dat het slechts beperkt moge-
lijk is om vegetatie te laten staan in het water.  
De overige watergangen worden onderhouden door onderhoudsplichtigen. Doorgaans 
gebeurt dit eens per jaar in het najaar. Het is niet bekend of delen van de vegetatie hier-
bij worden gespaard. 
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Figuur 5: Ruimte voor vegetatie in het water 
 
Er zijn geen waarnemingen van de graskarper en we verwachten dan ook niet dat deze 
een negatief effect heeft op de plantengroei. Er zijn in de omgeving van Gouda veel 
kreeften aanwezig. Het effect van kreeften en vogels lijkt mee te vallen omdat er wel 
oever- en waterplanten aanwezig zijn. Het ontbreken van bepaalde lengte klassen van 
brasem wordt mogelijk veroorzaakt door visetende vogels in de polder. 
Er zijn waarnemingen van enkele bevers, muskusratten en beverratten in het beheerge-
bied van Rijnland, waarschijnlijk hebben deze dieren een beperkte invloed op de vegeta-
tie. Ganzen worden actief bestreden in opdracht van de provincies. Op dit moment weten 
we niet of begrazing door ganzen een probleem is. 
 

Verwijdering van vissen en andere organismen 
Er vindt verwijdering plaats. Uit het visstandonderzoek blijkt dat er weinig brasem in 
bepaalde lengteklasses (26-40 cm) voorkomt in de polder. We zien wel veel zeelt in 
dezelfde lengteklasse. De beperkte aantallen brasem zou kunnen duiden op predatie door 
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vogels al lijkt dit niet logisch gezien de aantallen zeelt in dezelfde lengteklasse. We weten 
dit echter niet. De lengte opbouw van de meeste soorten is goed. We zien dit dan ook 
niet als knelpunt. 
We weten niet of beroepsvissers die vis- en kreeftrechten effect hebben op de visstand 
Dit blijkt niet duidelijk uit de visstandsbemonstering. 
 
Knelpunt 

- Begrazing van vee in de oeverzone; 
- Najaarsschoning van de watergangenis te intensief. 

 

 

 
 
ESF6 = rood 

 
Maatregelen 

- Uitvoeren ecologisch onderhoud waar mogelijk; 
- Eigenaren informeren over ecologisch onderhoud; 
- Vergroten van natte doorsnede van watergang als het in huidige situatie niet mogelijk 

is om vegetatie te laten staan. Voorkeur om dit combineren met NVO’s; 
- Oevers uitrasteren als er vee aanwezig is. 

 

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 

Het waterlichaam en het zoekgebied ligt in een veenpolder. Het landgebruik bestaat 
voornamelijk uit graslanden (agrarisch) en diverse percelen boomteelt en glastuinbouw 
langs de westrand van het zoekgebied. Door jaarlijkse inklinking komt er veel organisch 
materiaal in het watersysteem terecht. Uit- en afspoeling van meststoffen dragen verder 
bij aan de belasting met organisch materiaal. 
Daarnaast belasten circa 30 ongerioleerde panden in het zuidelijk deel van de polder het 
waterlichaam met huishoudelijk afvalwater.  Dit water is slechts gedeeltelijk gezuiverd 
met een IBA (individueel behandelingsysteem afvalwater). Het ingelaten, en gedeeltelijk 
doorgevoerde, water uit de Oude Rijn is belast met effluent van de AWZI Bodegraven.  
 
Op het KRW-meetpunt ROP19020 is de zuurstofverzadiging in de periode 2016-2018 zo-
mergemiddeld circa 50%. Hiermee wordt net voldaan aan de doelstelling (40%) Op de 
twee andere meetpunten ROP25091 en ROP25092 ligt dit rond de 80%. De BZV-waarden 
zijn met waarden rond de 5 mg/l is goed. De zuurstofhuishouding wordt op het KRW-
meetpunt als goed beoordeeld, maar lijkt wel achteruit te gaan. 
 
In KRW-waterlichaam Vaarten Polder Reeuwijk en Sluipwijk zijn geen zwemwaterlocaties 
aanwezig. Ook zijn er geen nabijgelegen zwemwaterlocaties die significant beïnvloed 
worden door water uit dit watersysteem. 
Wel zijn er aan de zuidzijde van het zoekgebied enkele percelen met volkstuintjes, waar 
niet ver vandaan ook ongerioleerde panden het huishoudelijk afvalwater lozen. Dit is een 
potentieel gezondheidsrisico.  
 
Voor het merendeel (>90%) van de watergangen in het zoekgebied bedraagt de Legger-
diepte 50 cm of meer. 
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Knelpunt 

Er is geen knelpunt. Wel wordt er een dalende trend in de zuurstofconcentraties en – 
verzadiging waargenomen. Daarom is ESF7 rood. 

 
 
 ESF 7 = rood 

 
 

Maatregelen 

Hoewel de zuurstofhuishouding (net) voldoet, is deze weinig optimaal. Gezien de ontwik-
keling (dalende trend) in de zuurstofhuishouding is het goed om de vinger aan de pols te 
houden en de zuurstofhuishouding te verbeteren. 

- Generiek emissiebeleid: Veenafbraak tegengaan. Diverse agrarische praktijken 
niet meer zonder meer accepteren (onderbemalingen, bekalken, bemesten), of 
binnen deze sector aanpassingen stimuleren waardoor mindere drooglegging be-
spreekbaar wordt (onderwaterdrainage systemen, lichtere tractoren en kleinere 
veesoorten/-rassen).  

- Ongerioleerde panden controleren op de wettelijk verplichte aanwezigheid en on-
derhoud van IBA (in samenwerking met de gemeente). 
 

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 

Oppervlaktewater 
Het waterlichaam Vaarten Polder Reeuwijk en Sluipwijk voldoet volgens KRW-oordeel 
2019 niet voor de chemische parameters ammonium, benzo(b)fluoranteen (BbF), ben-
zo(k)fluoranteen (BkF), benzo(g,h,i)peryleen (BghiPe), fluorantheen (Flu) en perfluoroc-
taansulfonaat (PFOS). Eerder voldeed ook benzo(b)fluoranteen (BbF) niet. 
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van de meetlocaties in het zoekge-
bied doorgerekend. De PAK (BbF, BkF, BghiPe en Flu) komen hierbij niet naar voren als 
oorzaak van hoge msPAF-scores.  
 
De msPAF-score is >5% op het KRW-meetpunt ROP11920 in drie van de totaal 141 mon-
sters in de periode 2009-2018 (december 2013, januari en februari 2016). Jaargemid-
deld komt deze score regelmatig uit boven de 0,5%. Voor het overgrote deel van de 
monsters liggen de hoge ijzerconcentraties (maxima > 2 mg/l) – m.n. in het winterhalf-
jaar - hieraan ten grondslag. Gemiddeld is de ijzerconcentratie hier ca. 10x zo hoog als in 
de andere KRW-waterlichamen (indien gemeten). Hier ligt vermoedelijk een natuurlijke 
bron aan ten grondslag. 
 
Ammonium is een Rijnlandbrede probleemparameter, welke vaak wordt gekoppeld aan 
de hoge pH en of hoge temperatuur. In Vaarten polder Reeuwijk en Sluipwijk is dit vooral 
het gevolg van de erg hoge concentraties aan stikstof. 
 
De PAK-concentraties (BbF, BkF en BghiPe) liggen (op een enkele incidentele meting na) 
onder de rapportagegrens. Voor fluorantheen is dit slechts in circa de helft van de metin-
gen het geval. 
Fluorantheen voldoet niet aan de jaargemiddelde norm (JGM=0,0063 µg/l), maar de 
jaarmaximum norm (MAC=0,12 µg/l) wordt daarbij niet overschreden. De hoogste con-
centraties worden in de winter gemeten, terwijl de laatste jaren juist in de zomer deze 
concentraties pieken. De neergaande trend sinds 2009 t.a.v. fluorantheen in de Vaarten 
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Polder Reeuwijk en Sluipwijk is na 2016 omgebogen (zie grafiek; jaargemiddelde concen-
traties). 

   
 
PFOS – nieuwe prioritaire stof – is niet in dit waterlichaam zelf aangetroffen, maar geme-
ten op het gekoppelde Toestand en Trend monitoringspunt (RO114A) in de Gouwe. In dit 
KRW-waterlichaam zijn geen specifieke bronnen voor deze stof bekend. 
 
Waterbodem 
De waterbodemkwaliteit - het onderhoudsbagger uit de watergangen van het waterli-
chaam Vaarten Polder Reeuwijk en Sluipwijk - voldoet aan Rijnlandse normen. Voor zo-
ver er sprake is van lichte verontreinigingen (t/m klasse B) betreft het met name PAK en 
lood. Opvallend is ook de licht verhoogde nikkelgehalten in het gebied De Wijk. 
Nabij (stedelijke) bebouwing is de kwaliteit van de waterbodem beduidend slechter dan 
in meer afgelegen watergangen. 
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 
 
Knelpunt 

Normen voor chemische verontreinigingen worden overschreden en het berekend effect 
op ecosystemen is groot. 
 

 

 
 
ESF8 = rood 

Maatregelen om van huidig naar gewenst te komen 

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

(msPAF<5%). Situatie kan verder verbeterd worden met aanpak van de organi-
sche belasting (generiek landbouwbeleid); 

- PAK (BbF, BghiPe, Flu): Deze verontreinigingen komen voornamelijk via atmosfe-
rische depositie in het watersysteem terecht (Emissieregistratie 2018). Aanpak 
bestaat uit generieke emissiebeleid: meeliften met landelijk aanpak diffuse bron-
nen en verontreinigde waterbodem verwijderen. 

- PFOS: Deze stof is niet in dit KRW-waterlichaam aangetroffen. Maatregelen in dit 
waterlichaam zijn daarom vooralsnog niet aan de orde. Wel generiek emissiebe-
leid (zie ook PAK). 

- IJzer: de hoge msPAF-scores zijn het gevolg van natuurlijke hoge ijzerconcentra-
ties. Geen maatregelen. 



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 21 van 36 
19.103431   

4.9 Conclusie ESF1-8 

De ESF analyse laat zien dat ESF2 (licht), ESF5 (Verspreiding) en ESF7 (Organische be-
lasting) voldoen. De nutriënten belasting en de belasting met toxische stoffen van het 
water en via de waterbodem is te groot. De habitat is onvoldoende geschikt en de ver-
wijdering te omvangrijk om een goede ontwikkeling van de ecologie te krijgen. Hiervoor 
zijn maatregelen geformuleerd. 
 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  

ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  
ESF 4 Habitatgeschiktheid  

ESF 5 Verspreiding  
ESF 6 Verwijdering  
ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  
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5. Gebiedsproces 

5.1 Wat is het gebiedsproces? 

Als waterbeheerder doet Rijnland veel om de waterkwaliteit te verbeteren, maar de zorg 
voor schoon en gezond water is een gedeelde verantwoordelijkheid. Om inzichtelijk te 
maken waar de kansen liggen om samen te werken, of er knelpunten of kansrijke loca-
ties zijn en om aanvullende ideeën op te halen, is een gebiedsproces georganiseerd. Dit 
is gebeurd conform de systematiek van STOWA, om ook de context (sleutelfactor 9) een 

plek te geven in de besluitvorming over waterkwaliteitsmaatregelen. Het hoogheem-
raadschap van Rijnland heeft het gebiedsproces opgeknipt in een interne consul-
tatie 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 Baggeren overig 
water/diepteschouw 

BE04 Eerste advies gebiedspro-
ces: Weinig kansrijk, want 
er zijn grote twijfels over 
haalbaarheid in verband 
met veenproblematiek.  

 Diepteschouw invoe-
ren voor handhaving 
is een voorwaarde 
voor deze maatregel. 
Dit is een bestuurlijke 
beslissing. 
Onderzoek naar effec-
tiviteit voor je derden 
laat baggeren. 

Definitief advies na af-
stemming experts: Bagge-
ren is een  verplichting, 
dus wel opnemen op defi-
nitieve maatregelenlijst. 
Echter, door het ontbreken 
van een diepteschouw is 
deze maatregel niet hand-
haafbaar. Verder is er 
draagvlak vanuit de ge-
meente en het betreft bag-
geren tot leggerdiepte (dus 
veenproblematiek niet aan 
de orde). 

4 Aanleg NVO IN07 Kansrijk, want er is draag-
vlak.  

 Vooral op grote stuk-
ken grond in plaats 
van smalle percelen. 
Toegankelijkheid voor 
vissers en recreatie.  

5 Uitrasteren vee BE08 Kansrijk, want er is draag-
vlak onder boeren (onder 
de voorwaarde van een 
vergoeding). 

 Wellicht ook uitruil 
mogelijk, bijvoorbeeld 
baggeren door Rijn-
land en uitrasteren 
door de boer. 
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6 Watergangen ver-
breden 

IN10 Weinig kansrijk, want niet 
mogelijk bij primaire wa-
tergangen en schade aan 
gebruikersfunctie bij ande-
re watergangen. 

  

7 Ecologisch schonen BE03 Kansrijk, want er is draag-
vlak.  

  

8 Voorlichten ingelan-
den over ecologisch 
schonen 

S02 Kansrijk, want is een no- 
regret maatregel (voorlich-
ting). 

 Bij uitvoering is er 
onder agrariërs weinig 
draagvlak, maar de 
gemeente wil graag 
samenwerken hierin.  

9 Controle zuivering 
ongerioleerde pan-
den en IBA’s 

IM06 Zeer kansrijk, want de ge-
meente gaat dit uitvoeren. 

  

10 Aanvullende maat-
regel: 
Onderzoek naar ri-
vierkreeft 

S01 Kansrijk, want is van in-
vloed op ESF 4 en is een 
no-regret maatregel. 

  

 

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

5.3 Samenwerkingsmogelijkheden  

Er zijn een aantal stakeholders die in het gebiedsproces hebben aangegeven te willen 
samenwerken in de uitvoering van (aanvullende) maatregelen (of genoemd zijn door 
andere stakeholders als potentiele samenwerkingspartner), te weten; 
 
Maatregel Generiek landbouwbeleid  

Stakeholder Boer de Wit 
Motivatie/reden Hij werkt ecologisch en inclusief 
Contactgegevens Via Landbouwteam Rijnland 
 
Maatregel Baggeren overig water/diepteschouw 

Stakeholder Gemeente Bodegraven - Reeuwijk  
Motivatie/reden De gemeente vraagt hier of Rijnland jaarlijks of binnen een bepaal-

de periode een schouw op de leggerdiepte kan doen. En met deze 
informatie in overleg met de gemeente  bepalen welke waterlicha-
men noodzakelijk in het baggerprogramma op te nemen. 

Contactgegevens Via relatiebeheerder Rijnland Ed Stouthamer 
 
Maatregel Ecologisch schonen 

Stakeholder Gemeente Bodegraven - Reeuwijk  
Motivatie/reden De gemeente geeft aan dat ze voor hun oever en bermen een eco-

logisch maaibestek hebben afgesloten met een contract partij. 
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Graag zouden ze door samenwerking en eventuele financiële bijdra-
ge van Rijnland dit maaibestek willen uitbreiden of aanpassen zodat 
het beter aansluit op de watervegetatie. 

Contactgegevens Via relatiebeheerder Rijnland Ed Stouthamer 
 
Maatregel Controle zuivering ongerioleerde panden en IBA’s 

Stakeholder Gemeente Bodegraven - Reeuwijk  
Motivatie/reden Het onderhoud hiervan gaat over naar de gemeente die heeft aan-

gegeven de meeste on gerioleerde panden aan te sluiten op het 
drukriool of betere voorlichting en handhaving hierop te doen. Geen 
actie meer voor Rijnland. 

Contactgegevens Via relatiebeheerder Rijnland Ed Stouthamer 

5.4 Aandachtspunten voor planuitwerking en uitvoering 

Er zijn een aantal aandachtspunten benoemd voor de planuitwerking en de uitvoering 
van de maatregelen, te weten;  
 
Interne sessie  
 

Voor het peilbesluit moet waterpeil eigenlijk naar beneden maar voor 
krabbescheer etc. moet het peil juist omhoog. 

Duikteam Haar-
lemmermeer 

Uitzoeken vooruitgang waterkwaliteit Leidsche Grachten als voor-
beeld. 

Gemeente Alphen 
aan den Rijn 

Visie Natuurlijke Leefomgeving (VNL) voor Holland Rijnland 
(https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/3c334c69-
279f-4119-aae8-8ffc6f537033). Er is ambitie aanwezig om de biodi-
versiteit in de hele regio te verbeteren. Dit als een van de leidende 
principes. Als ruimtelijke strategieën zijn behoud en versterking van 
biodiversiteit in Landschappen genoemd maar ook toename biodiver-
siteit in de haarvaten. De kaart op blz. 66-67 is erg interessant in dit 
kader. Goed om te betrekken op de KRW-gebieden. 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/3c334c69-279f-4119-aae8-8ffc6f537033
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/3c334c69-279f-4119-aae8-8ffc6f537033
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5.5 Kaart 
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5.6 Conclusie ESF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd één maatregel (watergangen verbreden) 
af te laten vallen. De rest van de voorgestelde maatregelen kan op de definitieve maat-
regelenlijst, waarbij voor (handhaving van) de maatregel baggeren overig water een be-
stuurlijke beslissing nodig is. Er is één aanvullende maatregelen (onderzoek naar rivier-
kreeft) toegevoegd. Een belangrijke samenwerkingspartner voor verschillende maatrege-
len is de gemeente Bodegraven - Reeuwijk.  
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6. Synthese Vaarten Polder Vierambacht voor de derde tranche KRW (2022-

2027) 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRWportaal 

 

 

Maatregel ESF  

KRW 

maatregel. 

Code 

Naam (KRW portaal) LokaalID 

Aanleg NVO 
4 IN07 

Aanleg natuurvriende-
lijke oevers 

NL13_48-021 

Aanpak chemische 
stofgroep normover-
schrijdingen (svs, n-
u, u): zie werkblad 
14 ESF8 stoffen 

8 S06 

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

NL13_48-030 

Baggeren overig wa-
ter/diepteschouw 

3, 4 S06 
Stimuleren verwijderen 
bagger in overig water 

NL13_48-031 

Controle zuivering 
ongerioleerde pan-
den en IBA’s 

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

NL13_48-018 

Ecologisch schonen 
6 BE03 

Behoud en beheer    
oeverbegroeïng 

NL13_48-013 

Generiek emissiebe-
leid 1, 7, 8 G04 

Overige maatregelen - 
landelijk beleid diffuse 
bronnen 

BM/GB 

  
7, 8 G01 

Brongericht nutriënten 
- landelijk beleid 

BM/GB 

Uitrasteren vee 
4, 6 S02 

KRW-
voorlichtingsprogram-
ma 

NL13_48-027 

Voorlichten ingelan-
den over ecologisch 
schonen 

6 S02 
KRW-
voorlichtingsprogram-
ma 

NL13_48-027 
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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 0,6 0,62 Goed 

biologie Waterplanten 0,55 0,4 0,37 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,6 0,5 0,52 Matig 

biologie Vissen 0,6 0,6 0,79 Goed 

BOS Stikstof 2,8 2,8  2,87 Matig 

BOS Fosfor 0,15 0,34 0,4 Ontoereikend 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 48,3 Goed 

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

BOS Chloride 300 300 67,4 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,5 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 0,81 Goed 

 

Generieke emissie maatregelen kunnen een reductie van 10% fosfor teweeg brengen. 
Baggeren zal een verdere reductie mogelijk kunnen maken. De verwachte toetswaarde is 
0,34. Het doel wordt 0,34 mgP/l. Ecologisch schonen en informeren eigenaren zou een 
verbetering op de maatlat van waterplanten mogelijk kunnen maken. De verwachte 
toetswaarde is 0,4, dit is in het verleden mogelijk geweest. Het doel wordt 0,4 EKR. Ver-
betering voor macrofauna is niet te verwachten omdat het habitat ondanks ecologisch 
schonen niet veel toe zal nemen. Huidige toestand wordt doel, 0,52 is een van de hoog-
ste EKR scores voor macrofauna bij Rijnland. Echter is niet te verwachten dat veel hoger 
dan 0,5 EKR haalbaar is. De verwachte toetswaarde is 0,5 EKR. 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 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  

Ed Stouthamer Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Johan Remijn  Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Marinus Boogaard Landbouwteam 4 februari 2020 
Johan Kolk Gebiedscoördinator 4 februari 2020 
Johan Tamerus Gebiedscoördinator 4 februari 2020 
Paul Hollander Projectleider KRW2 19 februari 2020 
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Louis van Dam  Kennisleider cultuurtechniek 19 februari 2020 
 
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 a/d Rijn Overheid 25 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 
 

  



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 31 van 36 
19.103431   

Bijlage 2. Input 

Bijlage 2..1 Opgehaalde input per maatregel 

 

Generieke maatregelen 

 

Maatregel 1 Generiek landbouwbeleid 

Externe sessie Onderzoek samenwerking met boer de Wit, hij werkt ecologisch en 
inclusief. 

 
Maatregel 2 Generiek emissiebeleid 

 Geen input.  
 

Specifieke maatregelen 

 

Maatregel 3 Baggeren overig water/diepteschouw 

Interne sessie Dat is veel breder dan alleen deze polder. Want we hebben geen 
baggerschouw, maar boeren baggeren wel zelf, daar betalen wij 
als Rijnland aan mee. Ik weet niet hoe erg de situatie dus is om-
dat baggeren al wel veel gebeurt door de boeren. Veel blauwalg in 
polder. 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Denk aan veenproblematiek. Lijkt niet reëel. Check effectiviteit 
door onderzoek voor je derden laat baggeren. Niet haalbaar. 

Duikteam Haarlem-
mermeer 

En vervolgens aanvullen met zand. 

Landbouwteam Eens met dat er in sommige sloten gebaggerd moet worden. 
Hiervoor kan een diepteschouw helpen. Het is echter lastig om 
administratief te voldoen aan de voorwaarden. Verder staat het 
toch al in de legger dat deze op diepte moet zijn? Bij het invoeren 
van diepte schouw: communiceer dit goed en vaak, kom met 
goede voorbeelden en geeft de agrariërs een paar jaar de tijd. Zo 
is de ervaring dat met de baggerspuit je een aantal jaren nodig 
hebt om de sloten op de gewenste diepte te krijgen (2-3 jr). 
Communicatie is hier key!! Ga ook poldergericht te werk.  

Gemeente Bodegra-
ven - Reeuwijk 

De gemeente vraagt hier of we jaarlijks of binnen een bepaalde 
periode een schouw op de leggerdiepte kunnen doen. En met de-
ze informatie in overleg met de gemeente  kunnen bepalen welke 
waterlichamen noodzakelijk in het baggerprogramma op te kun-
nen nemen. 

 
Maatregel 4 Aanleg NVO 

Interne sessie Is al een stuk als NVO ingericht. Zie kaart. Gemeente is ook al al 
NVO minded. 

Interne sessie Het is heel landelijk gebied dus veel planten aanwezig, je hoeft ze 
bijna niet aan te leggen, want er liggen al heel veel natuurlijke 
oevers. Hier kom je al heel ver met goed beheer. Meer focus leg-
gen op ecologisch schonen. 

Interne sessie Veel boeren hier, dus ook lastig om nvo’s aan te leggen. Want al 
het land is nodig, dus niet kansrijk. 

Interne sessie Goed voorbeeld is Polder Hoevesteijn met boer de Goei. Hier heb-
ben ze wel nvo’s kunnen aanleggen en ruimte voor berging kun-
nen maken door ruilverkaveling met de boer en hem ook een 
compensatie gegeven voor zijn afgewaardeerde land. Staatsbos-
beheer heeft hier zich vooral mee bezig gehouden. Heel goed 
voorbeeld van een hele andere mindset. Nu is het interessant om 
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te kijken hoe dit zich ontwikkelt.  
Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Prima, kan wel. vindt ruimte met veetelers en natuurbeheerders. 
Zijn veel smalle percelen, dus waarschijnlijk grond opkopen nood-
zakelijk. Dan een soort moeraszone. Zoek het in hele percelen en 
niet in oevers. 

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 be-
spreekbaar in het veenweidegebied. NVO's worden gemakkelijk 
gekoppeld aan afkalvende oevers, dit zien zij als kans.  Door be-
schoeiing voor de NVO te plaatsen, voorkomt dit ook afkalvende 
oevers. 

’s Gravenhaagse 
H.S.V 

Heeft 80% van de visrechten van het water, zie kansrijke locaties 
op kaart. 
 

SVMWN Liever niet op bereikbare visplekken. 
Duikteam Haarlem-
mermeer 

Let op fonteinkruid. Het moet niet volgroeien zoals op het Mar-
kermeer. 

Provincie Zuid-
Holland 

Zie ook voorbeeld van fam. De Goei in polder Stein en Weidege-
bied voor terrasoevers, is succesvol. 

 
Maatregel 5 Uitrasteren vee 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Eerst pilot doen -> landbouwteam. Eerst onderzoeken. Bijv 
droompolder. Of toetsen op percelen waar het vee niet komt. 

WSCR Dit vraagt veel van de boeren. Zorg voor een incentive voor de 
boer, bijv. uitrasteren in ruil voor baggeren. 

Landbouwteam Het nut hiervan wordt wel ingezien, het heeft een positief effect 
op de ecologie en stevigheid van de slootkanten, maar het is wel 
bewerkelijk. Zeker als je met enige regelmaat wil maaien zijn pa-
len langs de kant hinderlijk en het weghalen / verplaatsen kost 
tijd. Je zult toch, zelfs bij een NVO onderhoud 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 maken met het (huidige) botanisch pakket niet 
beweiden (13) van maart tot augustus! 

 
Maatregel 6 Watergangen verbreden 

Interne sessie Primaire watergangen zijn al heel breed. Er zijn veel bruggetjes, 
dus dan zou je ook alle bruggen moeten verbreden. Weinig of 
geen kansen op verbreden van watergangen. Er is ook een extra 
hoofdwatergang gemaakt om naar het gemaal te komen, daar is 
in geïnvesteerd. Als je al kijkt naar de polder is al meer dan 50% 
water. Dus verbreden is niet echt nodig. Eigenlijk alleen baggeren 
valt echt winst te halen. 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Combinatie met gebruikersfunctie is lastig, want smalle percelen. 
Hele percelen. Wel mooi, voor meer berging. 

WSCR Watersport wil graag een doorgang naar de Oude Rijn (zie kaart). 
Meekoppelkans of samenwerking mogelijk? 

Provincie Zuid-
Holland 

Maak een alternatieve route voor bootjes van de Gouwe. 
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Maatregel 7 Ecologisch schonen 

Interne sessie Dit wordt ook al veel gedaan. Moet Rijnland doen. Langs wegen 
doet de Gemeente Reeuwijk dit (op de droge stukken)-> evt uit-
breiden ecologisch schonen (ipv alleen ecologisch bermbeheer). 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Prima. 

Maatregel 8 Voorlichten ingelanden over ecologisch schonen 

Interne sessie Doorvragen bij boeren/eigenaren hoe het zit met het schoonhou-
den van de sloten, halen ze alle vegetatie weg of niet? Beter is 
om zoveel mogelijk te laten staan. 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Prima. 

Provincie Zuid-
Holland 

Maak beheerafspraken met boeren zoals in de Alblasserwaard.  

Landbouwteam Op dit moment is er al vanuit het ANLB een blauwe dienst onder-
houd 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). 

Gemeente Bodegra-
ven - Reeuwijk 

De gemeente geeft aan dat ze voor hun oever en bermen een 
ecologisch maaibestek hebben afgesloten met een contract partij. 
Graag zouden ze door samenwerking en eventuele financiële bij-
drage van Rijnland dit maaibestek willen uitbreiden of aanpassen 
zodat het beter aansluit op de watervegetatie. 

 
 
Maatregel 9 Controle zuivering ongerioleerde panden en IBA’s 

Interne sessie In de groene vlakken valt dit wel mee. Er is twijfel of er nog onge-
rioleerde panden en IBA’s zijn in dit gebied. Wel bij de Reeuwijkse 
plassen. Net boven de Reeuwijkse plassen zitten wel panden die 
niet zijn aangesloten. 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Prima. 

Gemeente Bodegra-
ven - Reeuwijk 

Het onderhoud hiervan gaat over naar de gemeente die heeft 
aangegeven de meeste on gerioleerde panden aan te sluiten op 
het drukriool of betere voorlichting en handhaving hierop te doen. 
Geen actie meer voor Rijnland. 

Bijlage 2..2 Aanvullende maatregelen 

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

’s Gravenhaagse 
H.S.V 

Vismigratie 
Vismigratie valt tegen, zie voor voor-
beeld polder Bloemendaal (onderwa-
terdam), is voor het hele gebied kans-
rijk, zeker met hoog water. Zie kaart 
voor kansen NVO’s die kunnen dienen 
als rustplaatsen voor vissen.  

 Niet toevoegen, want 
ESF 5 staat op groen. 

Staatsbosbeheer Peilfluctuatie  
Zorg voor een betere balans tussen peil 
en gebruik (fluctueren).  

 Niet toevoegen, want 
flexpeil in een land-
bouwpolder heeft geen 
positief effect op de wa-
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terkwaliteit. 
Sportvisserij 
MidWest Neder-
land 

Onderzoek naar rivierkreeft 
Wens voor aanvullend onderzoek naar 
rivierkreeften en het effect van het 
wegknippen van oeverplanten en het 
creëren van holle oevers. 

 Toevoegen, want is  van 
invloed op ESF 4 en een 
no-regret maatregel.  
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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 2,87 Matig 2,8 Goed 

 
Generieke emissie maatregelen kunnen een reductie van 10% teweeg brengen doel 
wordt niet aangepast. Doel blijft 2,8 mg N/l 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,15 0,4 Ontoereikend 0,34 Ontoereikend 

 
Generieke emissie maatregelen kunnen een reductie van 10% fosfor teweeg brengen. 
Baggeren zal een verdere reductie mogelijk kunnen maken. Verwachte toetswaarde is 
0,34. Doel wordt 0,34 mgP/l. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterplan-
ten 

0,55 0,37 Matig 0,4 Matig 

 
Ecologisch schonen en informeren eigenaren zou een verbetering op de maatlat van wa-
terplanten kunnen mogelijk maken. Verwachte toetswaarde is 0,4, dit is in het verleden 
mogelijk geweest. Doel wordt 0,4 EKR. 
 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofau-
na 

0,6 0,52 Matig 0,55 Matig 

 
Verbetering voor macrofauna is niet veel te verwachten omdat het habitat ondanks eco-
logisch schonen niet veel toe zal nemen. Huidige toestand wordt doel, 0,52 is een van de 
hoogste EKR scores voor macrofauna bij Rijnland echter is niet te verwachten dat veel 
hoger dan 0,5 EKR haalbaar is. Verwachte toetswaarde is 0,5 EKR 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 
Polder Reeuwijk en Sluipwijk is met behulp van de KRW-verkenner een schatting ge-
maakt van de biologische GEP. Deze schatting wordt in samenwerking met de Expert 
Judgement GEP gebruikt. 
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Polder Reeuwijk en Sluipwijk 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
5 

Vaarten Polder 
Reeuwijk en 
Sluipwijk 

M10 NL13_30 other Vol 205974 The_geom 

 
Polder Reeuwijk en Sluipwijk, NL13_30 is een M10. In de volgende tabel zijn de gekozen 
parameters weergegeven die relevant zijn voor M10. 
 

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) 

0,34 Zie EJ 

Shipping Scheepvaart activiteit (2 
klassen) 

2 Geen scheepvaart 

Shore Oeverinrichting (3 klas-
sen) 

2 Riet, weinig beschoeiing 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klassen) 2 Vast peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Polder Reeuwijk en Sluipwijk de volgende 
GEP waarden volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per 
KRW-maatlat die geldt voor M10. 
 
Vis (GEP: 0,58) 
Alg (GEP: 0,45) 
Macrofyten (GEP: 0,34) 
Macrofauna (GEP: 0,45) 
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