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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

KRW toetsing 

 

 
 
Biologie scoort ontoereikend door een matige score op het onderdeel waterplanten en 
een ontoereikende score voor algen. Vissen en macrofauna scoren goed.  
De biologie ondersteunende stoffen scoren ontoereikend. BOS scoort matig. De overige 
stoffen, prioritaire stoffen ubiquitair en nieuwe prioritaire stoffen  voldoen niet. De priori-
taire stoffen NIET ubiquitair voldoen wel. Chemie totaal voldoet niet. 
Fosfor en ammonium overschrijden de normen. De stoffen PFOS en tributyltin voldoen 
niet. 
 
ESF analyse 

 
 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  
ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  

ESF 4 Habitatgeschiktheid  
ESF 5 Verspreiding  
ESF 6 Verwijdering  
ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  
 

De productiviteit van het water is te hoog. Er komt onvoldoende licht op de bodem om 
plantengroei mogelijk te maken. De productiviteit van de bodem is te hoog.. 
Door een onvoldoende geschiktheid van het habitat groeien er onvoldoende waterplan-
ten. De factor verspreiding vormt geen belemmering voor het ontstaan van een goede 
vegetatie, macrofauna en visstand. De factor verwijdering is wel een probleem, vooral 
vanwege de noodzakelijke schoning. Er is weinig ruimte voor vegetatie.  De organische 
belasting is niet beperkend. Verschillende toxische stoffen overschrijden de normen. Di-
verse maatregelen zijn geformuleerd om deze aspecten te verbeteren. 
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Maatregelen 

 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRWportaal 
 
 

Naam ESF  LokaalID 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 4 NL13_48-021 

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

8 NL13_48-030 

Stimuleren verwijderen bagger in overig water 1, 3, 4 NL13_48-031 

Verminderen belasting nutriënten door RWZI (Maatwerkbesluit) 1, 2, 8 NL13_48-016 

Brongericht nutriënten - landelijk beleid 1, 2 BM/GB 

KRW-voorlichtingsprogramma 6 NL13_48-027 

 
 

Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,5 0,4 0,28 Ontoereikend 

biologie Waterplanten 0,4 0,25 0,28 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,4 0,4 0,43 Goed 

biologie Vissen 0,6 0,6 1 Goed 

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,63 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,29 0,32 Ontoereikend 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 100 Goed 

BOS pH 5,5-8,5 5,5-8,5 7,9 Goed 

BOS Chloride 300 300 236 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 23 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 0,64 Matig 

 

 

Generieke emissie maatregelen kunnen voor een 10% reductie in de fosfaat concentratie 
zorgen. De verwachte toetswaarde is 0,29 mgP/l. Het doel wordt 0,29 mgP/l.vEr zijn 
geen tot weinig mogelijkheden om maatregelen te treffen voor waterplanten. De huidige 
situatie wordt het doel. Het doel wordt 0,25 EKR. Een toetswaarde van 0,4 voor algen is 
in het verleden mogelijk geweest, dit zou weer mogelijk moeten zijn. Het doel wordt 0,4 
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 Vaarten Polder Vierambacht 
Parameter Waarde Figuur 1: Ligging waterli-

chaam 

KRW code NL13_28  
 
 
 
 
 
 
 
 

KRW meetpunt NL13_ROP15004 
 

Watertype M3, gebufferde (regionale) kanalen 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Polder 

N2000 gebied Nee 
Zwemwaterlocatie 

Nee 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam vaarten polder Vierambacht ligt in het zuidoosten van Rijnland, zie figuur 1. 
 
Alle hoofdwatergangen in het hoofdpeilvak zijn als waterlichaam begrensd. Het peilgebied waar het 
waterlichaam in is gelegen is als zoekgebied aangewezen. Zie hierover onderstaande tekstbox. 
 
 

Zoekgebieden 

In de kleinere wateren buiten het waterlichaam is voor inrichtingsmaatregelen vaak 
meer ruimte beschikbaar dan in het eigenlijke waterlichaam (veelal de 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 2.  
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Figuur 2 waterlichaam Vaarten polder Vierambacht 
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2.3 Functies, landgebruik 

Het landgebruik van polder Vierambacht is weergegeven in tabel 2 en figuur 3. 
 
Tabel 2: Landgebruik in het waterlichaam 

Landgebruik % 

agrarisch gras 69 

akkerbouw 21 

bebouwd onverhard 1 

bebouwd verhard 7 

boomteelt 1 

bos < 1 

natuur < 1 

water 1 
 

 
Figuur 3. Landgebruik Vaarten polder Vierambacht 
 

Vrijwel de hele polder bestaat uit agrarisch gebied, met grasland en akkerbouw. Het 
agrarische gebied in de noordwestelijke hoek herbergt waardevolle populaties weidevo-
gels. In het zuiden van de polder begint het stedelijk gebied van Alphen aan den Rijn en 
Woubrugge. 

2.4 Hydrologie 

Polder Vierambacht is een droogmakerij uit 1768. in het verleden drong de zee hier bin-
nen via getijdenkreken. Het patroon daarvan is nog steeds herkenbaar in de bodemge-
steldheid en het reliëf. De ondergrond bestaat voornamelijk uit eerdgronden van klei en 
zavel, afgewisseld door zand en zavel. Doordat het veenpakket is afgegraven voor turf-
winning, ligt het maaiveld twee tot vier meter lager dan in de omringende polders. uit 
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metingen blijkt dat de bodem nog steeds een beetje inklinkt. Er is in de polder sprake 
van lichte kwel.  
  
Het zomerpeil ligt op -5,22 m NAP, het winterpeil op -5,37 m NAP. De hoofdwatergangen 
hebben een leggerdiepte van 0,5 tot 1 m. Het talud is (volgens de legger) 1:3. Water 
wordt aangevoerd via diverse inlaten en afgevoerd met het gemaal. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

Tabel 3: Doelstellingen waterlichaam Vaarten Polder Vierambacht 

. Default M3 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen 
 

 

Algen 0,6 0,6 

Waterplanten 0,6 0,4 

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 

Chloride (mg/l) ≤ 300 ≤ 300 

Temperatuur (graden celcius) ≤ 25 ≤ 25 

Doorzicht (m) ≥0,65 > 0,65 

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

3.2 Maatregelen KRW1 en KRW2 

In KRW1 en KRW2 zijn de gewenste maatregelen geïnventariseerd. Omdat dit waterli-
chaam niet geprioriteerd was, is de verdere uitwerking en uitvoering van maatregelen 
doorgeschoven naar KRW3.  
 

Tabel 4: Maatregelen tijdens KRW1 en KRW2 
KRW Maatregel Bron Status 
1 Onderzoek beperken uit- en afspoeling ism 

de landbouwsector 
WKP Uitgevoerd 

1 Onderzoek effect emissies AWZI WKP Uitgevoerd 
2 Baggerprogramma 2007-2020 WKP In uitvoering 
2 Verminderen emissie nutrienten landbouw WKP In uitvoering 
2 Behoud en beheer oeverbegroeiing WKP Uitgevoerd 

 
Tabel 5: Relevante maatregelen in andere programma’s van Rijnland 
WGP 

2012 

Maatregel Bron Status 

1 Verbreden hoofdwatergangen WGP2013 In uitvoering 
1 Aanleg visveilig gemaal WGP2013 In uitvoering 
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3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 

Figuur 4: Toetswaarden waterlichaam 
 

Er is geen trend voor fosfor, stikstof , chloride lijkt iets af te nemen. Het doorzicht vari-
eert de laatste jaren vrij sterk en is matig. De toetswaarde voor algen neemt af, de score 
voor macrofauna neemt iets toe (aangepaste maatlat) en vis scoort goed. De  score voor 
waterplanten blijft achter (op de aangepaste maatlat). 
 
Algen voldoen niet. 
 
Waterplanten 
De waterplanten worden beoordeeld op basis van de bedekkingen en soortensamenstel-
ling. Voor de bedekkingen zijn de ondergedoken, drijvende en emerse planten van be-
lang. Er zijn onvoldoende ondergedoken waterplanten aanwezig. De hoeveelheid emerse- 
en drijvende planten is op alle KRW meetpunten te laag. Het aantal soorten waterplanten 
voldoet op geen van de locaties. 
 
Macrofauna 
Op de maatlat voor macrofauna scoort de macrofauna van Polder Vierambacht goed. 
Het doel voor macrofauna is hier wel verlaagd (0,4). 
 
Visstand 
De vissen scoren goed op de KRW maatlat. In gebufferde regionale kanalen (M3) is de 
soortsamenstelling opgebouwd uit: aandeel brasem en karper, aandeel planten minnend 
en aantal planten minnende en migrerende soorten. Deze deelmaatlatten zijn alle als 
goed beoordeeld. 
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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 6: Oordeel 2019 

  
Biologie scoort ontoereikend door een matige score op het onderdeel waterplanten en 
een ontoereikende score voor algen. Vissen en macrofauna scoren goed.  
De biologie scoort  ontoereikend. BOS scoort matig. De overige stoffen, prioritaire stoffen 
ubiquitair en nieuwe prioritaire stoffen  voldoen niet. De prioritaire stoffen NIET ubiquitair 
voldoen wel. Chemie totaal voldoet niet. 
Fosfor en ammonium overschrijden de normen. De stoffen PFOS en tributyltin voldoen 
niet. 
 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_28. 
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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 fosfor raakt 
dan uitgeput in het groeiseizoen. Troebelheid door algen treedt in dat geval niet of nauwelijks op. 
Er kan een soortenrijke onderwatervegetatie ontstaan met langzaam groeiende onderwaterplanten 
die het water helder houden. Dominantie van voedsel minnende onderwaterplanten zoals gedoornd 
hoornblad treedt niet op. 
 
ESF1 voldoet als de externe belasting lager is dan de kritische belasting van het watersysteem. 
 
In de vaarten van polder Vierambacht is fosfor in overmaat aanwezig.  De concentratie totaal-
fosfor van het polderwater is altijd groter dan de default norm voor wateren van dit type, waarbij 
waarden boven 1  mg TPO4/l worden gemeten.   

Er is tevens sprake van overmatige algengroei. De zomerwaarden van chlorofyl (>>100 ug-
Chl/l) bevestigd de eutrofie in de watergangen. Er is nauwelijks of geen sprake van limitatie 
van fosfaat. 
 
De geschatte externe belasting is ca 190 mg P/m2/dag. De kritische belasting van de poldervaar-

ten, berekend in PCDitch is ca. 25 P/m2/dag. Deze wordt dus ruim overschreden. De bron van 
nutriënten in deze vaarten is naar alle waarschijnlijkheid landbouwbodem geogeen. Kwel 
en wellen vormen hierin ook een belangrijk aandeel.   
 
  

 
 
Figuur 5: Fosfor belasting 
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Knelpunt 

Er is een overmaat aan nutriënten geconstateerd. 

 

 
 
ESF1=rood 

Maatregelen 

- Generiek landbouwbeleid 
- Generiek emissiebeleid 

4.2 ESF2 licht 

De ecologische sleutelfactor licht voldoet als er voldoende licht op de bodem van het water komt 
zodat ondergedoken waterplanten kunnen groeien. 
 
Bij een verhouding tussen doorzicht en diepte die groter is dan 0,6 bereikt voldoende licht de wa-
terbodem om de groei van onderwaterplanten mogelijk te maken. 
 

Het doorzicht in de watergangen is met gemiddeld 0,35 m onvoldoende. Deze waarde maakt 
kieming mogelijk tot ongeveer 65 cm, terwijl de watergangen dieper zijn. De variatie in 
doorzicht is groot.  Het beperkte doorzicht wordt bepaald door de aanwezigheid van chlorofyl. 
 
Desondanks zijn op alle meetpunten ondergedoken waterplanten aanwezig.  Echter niet overal 
even veel. 
 
Knelpunt 

Het doorzicht is beperkt door overmaat chlorofyl.  
 

 

 
 
ESF 2 =rood 
 
 
 

Maatregelen 

- Generiek landbouwbeleid 
- Generiek emissiebeleid 

4.3 ESF 3 productiviteit bodem 

De productiviteit van de bodem voldoet als deze geen beperking is voor het ontstaan van een di-
verse plantengroei en algenbloei niet optreedt. 
 
Deze sleutelfactor 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. 
 

Ondanks gebrek aan gebiedsdekkende metingen van de bodemkwaliteit, gaan we ervan 
uit dat er nalevering plaatsvindt in de poldervaarten. Dit baseren we op de grote aanvoer 
vanuit de percelen, en kwel/wellen. Ondanks de mogelijk hoge Fe waarden in de bodem 
zal bij zuurstofloosheid sterke explosieve flux van P uit de bodem optreden. De metingen 
wijzen hierop. De zomerwaarden die we zien in deze vaarten wijzen op nalevering uit de 
bodem. Hierdoor is de bodem niet geschikt voor een soortenrijk vegetatie.  
 
De hoofdwatergangen worden elke 10 jaar gebaggerd.  
 
Knelpunt 

De waterbodem levert fosfor na. Hierdoor kan geen soortenrijke vegetatie ontstaan. 
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ESF3 = rood 

 
Maatregelen: 

- Baggeren overig water 

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 

Er is onvoldoende geschikt habitat voor oevervegetatie. Beschoeiing is langs ongeveer 10% 
van het waterlichaam aanwezig  Er zijn weinig bomen en struiken aanwezig, zodat be-
schaduwing geen knelpunt is voor de groei van oevervegetatie. Er is alleen stroming bij 
het gemaal. Dit is geen knelpunt voor de oevervegetatie. 
De oevers van het waterlichaam zijn steil, dit is kenmerkend voor kleipolders. En de oe-
verzone wordt intensief gebruikt.  
De waterdiepte varieert conform de legger van 0,5- 1 meter in het waterlichaam (inclu-
sief zoekgebied). Er zijn geen natuurvriendelijke oevers aangeleg. 
Het waterpeil is tegennatuurlijk, dit beperkt de ontwikkeling van oeverplanten. Golfslag 
door wind of scheepvaart is beperkt en niet beperkend is voor oevervegetatie. In een 
gedeelte van de polder is vee aanwezig in weilanden. Vee op de percelen vertrapt waar-
schijnlijk de oevervegetatie waardoor deze niet optimaal tot ontwikkeling komt.   
 
Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 

Een gedeelte van het waterlichaam heeft geschikt habitat voor de groei van ondergedo-
ken waterplanten en drijfbladplanten.  
 

De hoofdwatergangen in de polder zijn maximaal 1 meter diep. De overige watergangen 
zijn ondieper. Tijdens de krw visbemonstering van 2010 bleek er een dikke baggerlaag 
aanwezig te zijn.  De meeste (bijna alle) hoofdwatergangen zijn gebaggerd tussen 2011 
en 2015. We verwachten dat op dit moment alle watergangen op diepte te zijn.  In de 3e 
planperiode van de KRW worden alle hoofdwatergangen opnieuw gebaggerd. 
Er is alleen stroming bij het gemaal. En er is geen scheepvaart. Gezien de omvang en 
vorm van de wateren is ook golfslag hier geen knelpunt.  
Het aandeel bodemwoelende vis (brasem/karper) is niet hoog volgens KRW visbemonste-
ring. De biomassa van vis in de polders is ook laag. We verwachten dat de bodemwoe-
lende vis niet beperkend is voor de plantengroei.  
Habitat voor macrofauna 
De bedekkingen waterplanten zijn suboptimaal. Hierdoor is er te weinig structuur voor 
macrofauna. 
 
Habitat voor vissen 
Er is in de polder zowel diep als ondiep water aanwezig. Het ondiepe water is redelijk 
begroeid voor plantenminnende vissoorten. De hoeveelheid oppervlaktewater in het 
hoofdvak van Polder Vierambacht is voldoende groot  (groter dan 5 ha) om een gezonde 
visstand te kunnen herbergen.  Het waterlichaam heeft in principe voldoende ondiep- en 
diep water (als er tot de legger gebaggerd is) om variatie in soorten, bescherming en 
paaiplaatsen te bieden. 
 

Knelpunt 
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De habitatgeschiktheid voor oeverplanten is door een gebrek aan goede groeiplaatsen 
onvoldoende. Door te weinig structuur onder water is de habitatgeschiktheid voor macro-
fauna ook onvoldoende. 

 

 
 

ESF4= rood. Er is te weinig habitat voor oeverplanten en te weinig structuur 
voor macrofauna en in minder mate vis.   

 

Maatregelen 

- Natuurvriendelijke oevers aanleggen  
- Regelmatig baggeren van hoofd- en overige watergangen. 
 

Niet opgenomen maatregel vanwege significante schade aan de functie  
- Instellen van natuurlijk peil (hoog peil in zomer en laag in winter)  

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 
Van veel soorten waterplanten kunnen zaden en stukjes plant lang drijven en zich zo 
verspreiden. Andere soorten verspreiden zaden via de wind en ook verspreiding van za-
den en stukjes plant via vogels komt voor. Wel kunnen deze met het inlaatwater vanuit 
de boezem meekomen. 
Verschillende soorten waterplanten zijn aanwezig in de omgeving van het waterlichaam. 
We verwachten dat de verspreiding van planten geen beperkende factor is voor de sa-
menstelling van de vegetatie in de polder. 
 
Verspreiding van macrofauna 
Macrofauna kan zich op veel manieren via het water en via de lucht verspreiden. Binnen 
het waterlichaam zijn er geen barrières voor de verspreiding van macrofauna. Ook uit-
wisseling van macrofauna tussen het waterlichaam en overig water of de boezem is mo-
gelijk, al is het maar via het inlaten of uitmalen van water. Verspreiding is geen beper-
kende factor voor de samenstelling van macrofauna in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van vissen 
De gewenste vissoorten zijn in de polder aanwezig. Verspreiding is niet beperkend voor 
de samenstelling van de visstand. 
 
Knelpunt 

- Verspreiding  is geen knelpunt 
 

 

 
 
ESF5 = groen 

 
 
 
 

 

Maatregelen 
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- Niet van toepassing 

4.6 ESF6 verwijdering 

ESF6 voldoet als verwijdering van planten door schonen/maaien of graas door verschillende orga-
nismen niet beperkend is voor de ontwikkeling van een diverse oevervegetatie en begroeiing met 
drijfbladplanten en ondergedoken waterplanten. Verwijdering van vissen door mens en dier mag 
niet beperkend zijn voor een diverse visstand. 
 
Verwijdering van waterplanten 

De hoofdwatergangen worden intensief geschoond. Uit recente berekeningen blijkt dat er 
geen ruimte is om vegetatie te laten staan. Dit is een knelpunt voor hoeveelheden plan-
ten en soortensamenstelling. 
 

 
Figuur 6: Ruimte voor vegetatie in de hoofdwatergangen 
 
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. Voorlichting van de nieuwe schouwregels kan ertoe leiden dat meer 
vegetaties aanwezig blijft in de watergangen. 
 
Vee op de percelen begraast en vertrapt waarschijnlijk de oevervegetatie waardoor deze 
niet optimaal tot ontwikkeling komt. Muskusratten worden bestreden en hebben waar-
schijnlijk weinig effect op de begroeiing. In de nationale database flora- en fauna zijn er 
geen waarnemingen van rivierkreeften in polder Vierambacht.  
Waarschijnlijk hebben kreeften hier een beperkte invloed op de vegetatie. Er zijn zeker 
ganzen in het gebied aanwezig. Deze worden actief bestreden in opdracht van de provin-
cies. We weten niet of begrazing door ganzen een probleem is. 
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 
In Polder Vierambacht is geen beroepsvisser actief. Sportvisserij verenigingen hebben 
hier geen visrechten. 
Er zijn vogels (aalscholvers, reigers) aanwezig die vissen onttrekken aan het watersys-
teem. Waarschijnlijk heeft dit beperkte invloed op de visstand. 
 
Knelpunt 

- Intensieve schoning 
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- Graas en vertrapping door vee 
 

 

 
 
ESF6 = rood 

Maatregelen 

- Uitrasteren vee en drinkbakken plaatsen 
- Verbreden hoofdwatergangen (met natuurvriendelijke oevers) zodat minder intensief 

geschoond hoeft te worden  

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. 

 
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 

Bronnen van organische belasting in (het zoekgebied van) KRW-waterlichaam Vaarten 
Polder Vierambacht zijn: 
- Af- en uitspoeling van meststoffen; Polder Vierambacht is een agrarische polder met 

vnl. akkerbouw (aardappelen, bieten, mais, graan etc), agrarisch gras en enkel inten-
sieve teelten (bloembollen, glastuinbouw, boomteelt).  

- Tot 2016 was AWZI Rijnsaterwoude – gelegen tegenover een belangrijke inlaat voor 
de polder – een potentieel relevante bron voor de organische belasting. Deze AWZI 
loost sinds 2016 het effluent niet meer op de boezem. 

 
Het waterlichaam scoort goed voor zuurstof. Zomergemiddeld schommelt de zuurstofver-
zadiging sinds 2009 tussen de 70-110%. Zuurstofdip eind zomer/begin herfst lijkt de 
laatste jaren vaker minder diep te zijn. Dit is een positieve trend. De zuurstofhuishouding 
is hiermee voldoende op orde. 
 
Er zijn geen zwemwaterlocaties binnen dit KRW-waterlichaam of die sterk onder invloed 
staan van water uit Polder Vierambacht. 
 
Knelpunt 

Er is geen knelpunt. 
 

 
 
 
ESF7 = groen 
 
 

Maatregelen om van huidig naar gewenst te komen 

N.v.t. 

4.8 ESF8 toxiciteit 

In de gewenste situatie voldoen alle chemische stoffen – niet zijnde de biologie ondersteunende 
parameters – aan de normen. Dit betreft alle compartimenten van het watersysteem: water, wa-
terbodem en organismen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de giftigheid van de bodem voor wor-
telende waterplanten (veenbodems, sulfide). 
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Daarnaast mogen de aanwezige stoffen geen belemmering vormen voor het behalen van 
een goede ecologische toestand). Hierbij wordt aangenomen dat een beschermingsniveau 
van minimaal 95% soortsbescherming daarvoor voldoende is. Dit wordt vertaald met een 
jaargemiddelde msPAF1 van 5% (berekend met de chemische toolkit, die speciaal voor 
deze ESF is ontwikkeld). 
 
Voor de toetsing aan de gewenste situatie kijken we naar de beschikbare gegevens over 
de aanwezigheid van de parameters in al de verschillende compartimenten. 
 
Wat gebruiken we hier niet bij (in tegenstelling tot wat STOWA beschrijft): 

- In de methode voor deze ESF wordt onderscheid gemaakt tussen het chemische 
spoor (o.b.v. gemeten concentraties) en de toxicologische spoor (o.b.v. bioas-
says). Dit laatste spoor kan niet worden gevolgd, omdat de betreffende tests niet 
zijn uitgevoerd. 

 

Huidige situatie voor het waterlichaam 

Oppervlaktewater 
Het waterlichaam Vaarten Polder Vierambacht voldoet niet voor de chemische parame-
ters ammonium, tributyltin (TC4ySn, voorheen ook bekend als TBT) en perfluoroctaan-
sulfonzuur (PFOS). 
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van de KRW-meetlocatie ROP15004 
doorgerekend. Ammonium/ammoniak komt hierbij niet naar voren als oorzaak van te 
hoge msPAF-scores, wel zijn de concentraties van deze Rijnlandbrede probleemparame-
ter voor de meeste monsters bepalend voor de msPAF-score. Deze score blijft in circa 9 
op de 10 monsters onder de 1%. Hierbij worden de gewasbeschermingsmiddelen die on-
der de rapportagegrens liggen niet meegenomen. 
 
In twee monsters (van de 117) komt de berekende msPAF boven de 5% uit: 

- In december 2011 a.g.v. hoge concentraties aan PAK is de msPAF 60%, terwijl de 
PAK alle andere keren onder of rond de rapportagegrens liggen. Aangenomen 
wordt dat deze waarden een relatie hebben met de weg (N207) naast het meet-
punt (mogelijk een auto-ongeval?). 

- In juni 2016 a.g.v. gewasbeschermingsmiddelen fenvaleraat en esfenvaleraat is 
de msPAF 8,9%. Deze stoffen zijn op desbetreffende datum in concentraties van 
0,2 µg/l aangetroffen, terwijl de rapportagegrens 0,1 µg/l bedraagt (factor 1000 
boven de norm). Mogelijk lag de piekconcentratie hoger. De andere keren in 
2015, 2016 en 2018 zijn deze middelen niet aangetoond. 

 
De prioritaire stoffen PFOS en tributyltin zijn niet in de vaarten polder Vierambacht aan-
getroffen, maar gemeten op het Toestand en Trend monitoringspunt RO021A bij gemaal 
Halfweg waar dit waterlichaam aan gekoppeld is. In de vaarten polder Vierambacht zijn 
geen specifieke bronnen voor deze stoffen bekend. 
 
Waterbodem 
De waterbodemkwaliteit - het onderhoudsbagger uit de watergangen van het waterli-
chaam Vaarten Polder Vierambacht - voldoet aan Rijnlandse normen. 
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 
 

                                           
1 msPAF= meer stoffen Potentieel Aangetaste fractie van lagere soorten; het aandeel van het aan-
tal soorten dat door de combinatietoxiciteit van alle gemeten stoffen negatief  wordt beïnvloed  
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Knelpunt 

De normen voor chemische verontreinigingen in oppervlaktewater worden overschreden. 
 
 
 
 
ESF8 = rood 
 
 

 

Maatregelen om van huidig naar gewenst te komen 

Als knelpunten zijn geconstateerd:  
- Ammonium/ammoniak (overschrijding van de KRW-norm): Af- en uitspoeling van 

mest en effluentlozingen van AWZI’s zijn vermoedelijke de belangrijkste bronnen 
voor deze stof in het oppervlaktewater. Aanpak hiervan geschiedt via de aanpak 
AWZI’s en de nationale/europese wet- en regelgeving in het programma land-
bouwemissies; 

- Prioritaire stoffen PFOS en TBT: Het betreft ubiquitaire (potentieel alomaanwezi-
ge) stoffen, waarvan toepassing (vrijwel) niet meer is toegestaan en nog lang in 
het milieu aangetroffen kunnen worden. Er is geen bron van deze stoffen die loost 
op dit waterlichaam en deze stoffen zijn ook niet in Vaarten Polder Vierambacht 
aangetroffen.  geen stofspecifieke maatregel in Vaarten Polder Vierambacht, 
maar generiek stoffenbeleid (mitigerende maatregelen om vrijkomen te beper-
ken); 

- Fenvaleraat en esfenvaleraat (overschrijden van de msPAF-norm, en in geval van 
esfenvaleraat ook de KRW-norm): Aanpak hiervan geschiedt via het programma 
landbouwemisses en de nationale/europese wet- en regelgeving; 

- PAK (overschrijden van de KRW- en msPAF-norm): vanwege het incidentele ka-
rakter van het aantreffen van deze parameters in dergelijk hoge concentraties, 
worden geen maatregelen voorgesteld. 
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4.9 Conclusie ESF1-8 

De productiviteit van het water is te hoog. Er komt onvoldoende licht op de bodem om 
plantengroei mogelijk te maken. De productiviteit van de bodem is te hoog. 
Door een onvoldoende geschiktheid van het habitat groeien er onvoldoende waterplan-
ten. De factor verspreiding vormt geen belemmering voor het ontstaan van een goede 
vegetatie, macrofauna en visstand. De factor verwijdering is wel een probleem, vooral 
vanwege de noodzakelijke schoning. Er is weinig ruimte voor vegetatie.  De organische 
belasting is niet beperkend. Verschillende toxische stoffen overschrijden de normen. 
 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  
ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  

ESF 4 Habitatgeschiktheid  
ESF 5 Verspreiding  
ESF 6 Verwijdering  

ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  
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5. Gebiedsproces 

5.1 Wat is het gebiedsproces? 

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

5.2 Advies maatregelenlijst 

Op basis van de opgehaalde input is het onderstaande advies opgesteld ten aanzien van 
de maatregelenlijst. In bijlage 2 is een uitgebreid overzicht opgenomen van alle opge-
haalde input per stakeholder. 
 

 Maatregel Code Advies  Aandachtspunten  

1 Generiek landbouwbe-
leid 

G01 Kansrijk, want geen be-
zwaar.  

 Coördinatie en aanpak 
door landbouwteam 
van Rijnland. 

2 Generiek emissiebeleid G01 Kansrijk, want geen be-
zwaar.  

 Overstorten Alphen 
optimaliseren. 

3 Baggeren overig water BE04 Eerste advies ge-
biedsproces: Niet kans-
rijk, in verband met risi-
co op opbarsting en wei-
nig draagvlak bij inge-
landen (degenen die ook 
moeten uitvoeren).  

 Diepteschouw invoeren 
voor handhaving is een 
voorwaarde voor deze 
maatregel. Dit is een 
bestuurlijke beslissing. 

Definitief advies na af-
stemming experts:  Bag-
geren is een  verplich-
ting, dus wel opnemen 
op definitieve maatrege-
lenlijst. Echter, door het 
ontbreken van een diep-
teschouw is deze maat-
regel niet handhaafbaar.  

4 Aanleggen NVO IN07 Kansrijk, zeker in sa-
menwerking met ge-
meenten. 

 Afstemmen met water-
sport en recreatie voor 
locaties. 
 
Meekoppelkansen weg- 
en woningbouw.  
 
Mogelijk een natuurge-
bied maken (hectares 
i.p.v. meters NVO). 

5 Verbreden watergan-
gen en uitvoeren met 
NVO 

IN10 Niet kansrijk, want er is 
weinig draagvlak onder 
perceeleigenaren (en 
risico op opbarsting). 
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6 Informeren onder-
houdsplichtigen over 
ecologisch onderhoud 

SO2 Kansrijk, want geen be-
zwaar. 

  

7 Uitrasteren vee en 
drinkbakken plaatsen 
 

IN20 Eerste advies ge-
biedsproces: Geen ad-
vies, stakeholders stellen 
vragen over de effectivi-
teit. 

 Vergoeding voor agra-
riërs.  
 

Definitief advies na af-
stemming experts:  
Kansrijk, er is geen re-
den om niet te doen, 
maar onderzoek effectie-
ve locaties. 

 
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. 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 Aanleg natuurvriendelijke oevers 

Noordrand 1 (zie kaart): in beeld als woningbouwlocatie voor 
200/300 woningen, met veel water eromheen (klimaatadaptief). 
Eén van de vier woningbouwlocaties die in beeld staan voor de ge-
meente Alphen. Maar ook hier risico opbarsting (kwel) -> dus alleen 
als er niet te diep wordt gegraven + water op polderniveau blijft. 

Stakeholder Gemeente Alphen aan den Rijn 
Motivatie/reden Onbekend  
Contactgegevens Via relatiemanagers 

5.4 Aandachtspunten voor planuitwerking en uitvoering 

Er zijn een aantal aandachtspunten benoemd voor de planuitwerking en de uitvoering 
van de maatregelen, te weten;  
 
Externe sessie Geen visrechten in deze polder. Interessant om voor de vissen meer toe-

gankelijk te maken tot de polder. Vis kan naar binnen maar niet eruit. 
Gemalen zo in te passen dat meer kansen voor vismigratie vanuit de 
polder kan komen en weer terug eruit. Op de visplanner is zichtbaar wel-
ke visser in welk gebied visrechten heeft.  

TKBN 
 

Veel waterplanten is niet goed voor de doorvaart van de kano’s. Als er 
een smal middenpad vrij gehouden kan worden dan zou dat heel fijn zijn. 
Dit geldt ook voor de andere watersport. Kroos bijvoorbeeld is niet wen-
selijk. 

Gemeente 
Alphen aan 

Visie Natuurlijke Leefomgeving (VNL) voor Holland Rijnland 
(https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/3c334c69-279f-

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/3c334c69-279f-4119-aae8-8ffc6f537033
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den Rijn 4119-aae8-8ffc6f537033). Er is ambitie aanwezig om de biodiversiteit 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 biodiversiteit in de haarva-
ten. De kaart op blz. 66-67 is erg interessant in dit kader. Goed om te 
betrekken op de KRW-gebieden. 

TKBN 
 
 

 

Maak vaarverbindingen door de polder. Liefst nieuwe routes aanleggen in 
secundaire wateren want er zijn veel mooie secundaire wateren. Als er 
ergens een gemaal zit en dat er nog wel een mogelijkheid is om er langs 
te komen. Dit is nu vaak nog niet mogelijk en maakt het lastig om lange-
re tochten te maken met de kano. Kanogebruikers juicht baggeren toe. 
Juist die secundaire vaarroutes zijn interessant want die zien overheden 
vaak niet als vaarroute. Alles wat niet officieel tot vaarwater is bestem-
peld zien zij als secundair water.  

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 een maatregel (verbreden watergangen) 
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. 
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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 LokaalID 

Aanleggen NVO 4 IN07 
Aanleg natuurvriendelijke 
oevers 

NL13_48-
021 

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

8 S06 
Aanpak chemische stofgroep 
normoverschrijdingen (svs, 
n-u, u) 

NL13_48-
030 

Baggeren overig water 1, 3, 4 S06 
Stimuleren verwijderen bag-
ger in overig water 

NL13_48-
031 

Generiek emissiebeleid 1, 2, 8 IM01 
Verminderen belasting nutri-
enten door RWZI (Maatwerk-
besluit) 

NL13_48-
016 

Generiek landbouwbeleid,  1, 2 G01 
Brongericht nutriënten - lan-
delijk beleid 

BM/GB 

Informeren onderhoudsplich-
tigen over ecologisch onder-
houd 

6 S02 
KRW-
voorlichtingsprogramma 

NL13_48-
027 

Uitrasteren vee en drinkbak-
ken plaatsen 

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 0,5 0,4 0,28 Ontoereikend 

biologie Waterplanten 0,4 0,25 0,28 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,4 0,4 0,43 Goed 

biologie Vissen 0,6 0,6 1 Goed 

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,63 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,29 0,32 Ontoereikend 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 100 Goed 

BOS pH 5,5-8,5 5,5-8,5 7,9 Goed 

BOS Chloride 300 300 236 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 23 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 0,64 Matig 

 
Generieke emissie maatregelen kunnen voor een 10% reductie in de fosfaat concentratie 
zorgen. De verwachte toetswaarde is 0,29 mgP/l. Het doel wordt 0,29 mgP/l.vEr zijn 
geen tot weinig mogelijkheden om maatregelen te treffen voor waterplanten. De huidige 
situatie wordt het doel. Het doel wordt 0,25 EKR. Een toetswaarde van 0,4 voor algen is 
in het verleden mogelijk geweest, dit zou weer mogelijk moeten zijn. Het doel wordt 0,4 
EKR. 
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Bijlage 1. Sessies en stakeholders 

Bijlage 1..1 Sessies  

 
Interne sessie met relatiemanagers en gebiedscoördinatoren en met praktische 

en omgevingsbril 

Datum: 28 november 2019 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: In de sessie is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven 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 tactische/operationele bril.  
Er is ook gesproken met een projectleider en omgevingsmanager van diverse KRW2-
uitvoeringsprojecten en iemand van het cluster realisatie en onderhoud. Zij hebben input 
geleverd vanuit een praktische en technische invalshoek. Ten slotte was er een afvaardi-
ging van het landbouwteam aanwezig.  
 

Externe sessie 

Datum: 22 januari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Deze sessie was georganiseerd voor externe 
stakeholders op het gebied van industrie, visserij, watersport en grote gebiedspartijen. 
De stakeholders zijn eerst geïnformeerd over het doel van de KRW en het gebiedsproces. 
Daarna is toelichting gegeven op de analyse en de beoordeling van het waterlichaam. 
Daarna is een toelichting gegeven welke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de 
ESF’s te verbeteren. De stakeholders hebben vervolgens input geleverd vanuit het belang 
van hun sector. 

 
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. 

Bijlage 1..2 Interne stakeholders 

 
Stakeholder Geraadpleegd op   

Naam Functie  

Rosalie Bahlman Relatiebeheerder 28 november 2019 
Johan Remijn Relatiebeheerder 28 november 2019 
Marcel Betgen Gebiedscoördinator 28 november 2019 

Bijlage 1..3 Externe stakeholders 

 
Organisatie  Sector Geraadpleegd 

op 

Hengelaarsbond voor Leiden en Omstreken 
(HvLeO) 

Sportvisserij 22 januari 2020 

Sportvisserij Zuidwest Nederland Sportvisserij 22 januari 2020 
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Sportvisserij Midwest Nederland Sportvisserij 22 januari 2020 

NOB 
Recreatie (onderwater-
sport)  

22 januari 2020 

KNWV Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
ADV Atlantis Alphen aan den Rijn Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
NVT Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
HISWA Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
HSV Haarlem e.o. Sportvisserij 22 januari 2020 
Provincie Zuid Holland Overheid  22 januari 2020 
TKBN Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
Visserijbedrijf firma D. Kraan Beroepsvisserij 22 januari 2020 
Recreatie Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 

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 

Gemeente Alphen aan den Rijn Overheid 23 januari 2020 

Gemeente Nieuwkoop Overheid 28 januari 2020 

Collectief De Groene Klaver Landbouw 3 maart 2020 

Collectief Noord-Holland Zuid Landbouw 3 maart 2020 

Collectief Rijn & Gouwe Wiericke Landbouw 3 maart 2020 

Greenport Boskoop Landbouw 3 maart 2020 

LTO-Noord Landbouw 3 maart 2020 
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Bijlage 2. Input 

Bijlage 2..1 Opgehaalde input per maatregel 

 
Generieke maatregelen 

 

Maatregel 1 Generiek emissiebeleid  

Interne sessie Overstorten Alphen optimaliseren!  
Gemeente 
Nieuwkoop 

De gemeente doet hier niets vanwege agrarisch gebied. Ze hebben ook 
weinig contact met LTO. LTO heeft wel iets gezegd in de duurzaam-
heidsvisie van de gemeente. Dit betreft meer het circulair en duurzaam 
boeren zodat dit op de lange termijn wel gewoon nog kan.  

 

Maatregel 2 Generiek landbouwbeleid  

Gemeente 
Nieuwkoop 

De gemeente doet hier niets vanwege agrarisch gebied. Ze hebben ook 
weinig contact met LTO. LTO heeft wel iets gezegd in de duurzaam-
heidsvisie van de gemeente. Dit betreft meer het circulair en duurzaam 
boeren zodat dit op de lange termijn wel gewoon nog kan.  

Gemeente 
Nieuwkoop 

Wat bijvoorbeeld gedaan kan worden is boeren overtuigen om minder of 
in ieder geval duurzamer te bemesten. Het vermoeden is dat er maar 
weinig boeren gebruik maakt van de mest die de eigen koeien produce-
ren en veel rusten op de chemische varianten van mest. Dit zal vast wel 
binnen de normen vallen maar wellicht zijn die normen niet streng ge-
noeg voor deze polder. 

 

Specifieke maatregelen 

 

Maatregel 3 Verwijderen eutrofe bagger 

Interne sessie  Ook hier risico opbarsting (kwel). Risico’s iets minder dan bij Nieuw-
koop, want minder diep), maar nog steeds aanwezig. Vergelijkbaar met 
Wassenaarse polder. 

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. 

Visserijbedrijf 
firma D. Kraan 

Baggeren is goed want dat zorgt voor minder hittestress (want door 
baggeren wordt het water dieper) in de zomer en minder vissterfte.  

Visserijbedrijf 
firma D. Kraan 

Maak het water toegankelijkheid voor vissers. Vooral de sloten. Natuur 
ook iets om te beleven niet alleen om naar te kijken dus maak die pol-
ders goed toegankelijk. 

Gemeente 
Nieuwkoop 

 

Er is een aantal jaar terug geprobeerd om de ingelanden hier hun sloten 
te laten baggeren onder de noemer Pilot baggerschouw. Maar dit is he-
laas niet succesvol geweest en stuitte op heel veel weerstand in het 
gebied. Mede door niet kloppende meetgegevens maar de oorzaak lag 
waarschijnlijk dieper.  

 
Maatregel 4 Aanleg natuurvriendelijke oevers 

Interne sessie  Hoofdwatergang flauw talud is 4 jaar geleden via watergebiedsplan al 
aangelegd onder water, 1:3 (zie kaart). Was wel beschoeiing voor no-
dig. 

Interne sessie  Kans bij nieuwe weg bij indien woningbouw (zie kaart) 
Interne sessie  Zoek kansen om natuurvriendelijk gebied te maken ipv overal NVO, bv 

i.s.m. TBO/gemeente/provincie (NNN doelen? -> stoppende boeren?) -
> zie kansrijke locatie kaart 

Landbouwteam Als oever langs een agrarisch perceel slecht toepasbaar. Sloten zijn erg 
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smal steil en diep, belangrijk voor een goede afvoer van  drainagewa-
ter, 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 vervanging van huidige beschoeiingen.  

TKBN Oever bereikbaarheid is belangrijk; waar hele dikke rietkragen zijn, kun 
je niet uit de kano stappen. Misschien oplossen door middel van een 
kleine steiger. Zij willen voor beheertaken graag in gesprek. Als er van-
uit de gemeente of een goed oevertje wordt aan gelegd, kunnen zij met 
verschillende kanoverengingen en de bonden in gesprek om te kijken 
naar de mogelijkheden in onderhoud. De verengingen zouden dat kun-
nen oppakken. 

SZWN Legt zelf steigers aan en onderhoudt deze. Veel vissportverengingen die 
in overleg met de gemeente bepaald beheer doen bijvoorbeeld voor 
wedstrijden. 

Gemeente 
Nieuwkoop 
 

Het zijn erg smalle sloten waardoor er weinig ruimte is voor NVO’s. Bin-
nen de bebouwde kom legt Nieuwkoop wel NVO’s aan waar het kan 
wanneer de beschoeiing op is. Echter, deze polder is geen bebouwde 
kom en dus ligt het initiatief niet bij de gemeente.  

Gemeente Al-
phen aan den 
Rijn 

Er ligt hier een meekoppelkans met de plannen voor woningbouw.  
 

 
Maatregel 5 Verbreden watergang/-systeem: aansluiten wetland 

Interne sessie  Zoek kansen om natuurvriendelijk gebied te maken ipv overal NVO, bv 
i.s.m. TBO/gemeente/provincie (NNN doelen? -> stoppende boeren?) -
> zie kansrijke locatie kaart 

Gemeente 
Nieuwkoop 
 

Om dit voor elkaar te krijgen moet je met particulieren aan de gang om 
een belangrijke inkomsten bron (land) te verkleinen. De kans is klein 
dat ze daar echt voor open staan. Maar wellicht onder de noemer van 
circulair boeren en het bieden van toekomstperspectief voor het boe-
renbedrijf in de regio kan er een ingang gevonden worden voor het ge-
sprek.  

Gemeente 
Alphen aan 
den Rijn 

Met de verbreding van de N207 is er al een verbrede watergang gereali-
seerd. 

 
Maatregel 6 Informeren onderhoudsplichtigen over ecologisch onderhoud 

Gemeente 
Nieuwkoop 
 

Dit is een goede optie. Maar de gemeente heeft dus minimaal contact 
met de LTO. Laat staan dus over ecologisch onderhoud. Wat bijvoor-
beeld ook nog gedaan kan worden is boeren overtuigen om minder of in 
ieder geval duurzamer te bemesten. Het vermoeden is dat er maar wei-
nig boeren gebruik maakt van de mest die de eigen koeien produceren 
en veel rusten op de chemische varianten van mest. Dit zal vast wel 
binnen de normen vallen maar wellicht zijn die normen niet streng ge-
noeg voor deze polder.  

Landbouwteam  Het ecologisch slootschonen gebeurt in de vorm van een blauwe dienst, 
maar geen groot animo omdat in smalle sloten oevervegetatie niet ge-
wenst is Ook vindt het collectief de huidige vergoeding te laag (met 
name voor het administratieve werk wat zij doen). 

 
Maatregel 7 Uitrasteren vee en drinkbakken plaatsen 

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 palen langs de kant 
hinderlijk en het weghalen / verplaatsen kost tijd. Ook de onkruiddruk 
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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. Mogelijk is er combinatie te maken met het (huidige) 
botanisch pakket niet beweiden (13) van maart tot augustus! 

Gemeente 
Nieuwkoop 
 

Het lijkt er op dat de koeien minimaal in de wei staan en niet zo zeer 
aan de kanten grazen. De oorzaak ligt volgens de gemeente meer in het 
eiwitrijke gras en het maaien hiervan.  
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Bijlage 3. Aanvullende maatregelen 

Er zijn ook een aantal aanvullende maatregelen voorgesteld, te weten; 
Stakeholder Maatregel Advies 
Interne ses-
sie  

Er zit een bittervoorn populatie hier, 
maar geen vistrap om ze te be-
schermen. 

 Niet opnemen, want geen ver-
spreiding (van vissen) is geen 
knelpunt. 
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Bijlage 4. Technische doelaanpassing 

Toelichting 

 

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

- Expert judgement en aquokit; 
- KRW-verkenner. 

 

Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met expert judgement 

en de aquaokit. 

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

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,15 0,32 Ontoereikend 0,29 Matig 

 
Generieke emissie maatregelen kunnen voor een 10% reductie in de fosfaat concentratie 
zorgen. Verwachte toetswaarde is 0,29 mgP/l. Doel wordt 0,29 mgP/l 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Doorzicht 0,65 0,64 Matig 0,65 Goed 

 
Die ene cm de te kort komt op het doel is mogelijk. Doel wordt niet aangepast. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Algen 0,5 0,28 Ontoerei-
kend 

0,4 Matig 

 
Een toetswaarde van 0,4 is in het verleden mogelijk geweest, dit zou weer mogelijk moe-
ten zijn. Doel wordt 0,4 EKR. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Water-
planten 

0,4 0,28 Matig 0,25 Matig 

Er zijn geen tot weinig mogelijkheden om maatregelen te treffen voor waterplanten hui-
dige situatie wordt doel. Doel wordt 0,25 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 Vierambacht 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. 
 
Polder Vierambacht heeft in de KRW-verkenner de volgende eigenschappen mee gekre-
gen vanuit de gebruikte shapefile van het waterlichaam. 
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ID Name WFD
TYPE 

WATERBODID MO-
DEL-
TYPE 

WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 

3
3 

Vaarten Pol-
der Vieram-
bacht 

M3 NL13_28 other Vol 119664 The_geom 

 
Polder Vierambacht, NL13_28 is een M3. In de volgende tabel zijn de gekozen parame-
ters weergegeven die relevant zijn voor M3. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

Maintenance Onderhoud (2 klas-
sen) 

1,6 Verbetering onderhoud 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

2,8 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,29 Zie EJ 

Shipping Scheepvaart activiteit 
(2 klassen) 

2 Geen scheepvaart 

Shore Oeverinrichting (3 
klassen) 

1,6 Verbetering oever voorgesteld. 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klas-
sen) 

1 Tegennatuurlijk peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Polder Vierambacht de volgende GEP 
waarden volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-
maatlat die geldt voor M3. 
 
Vis (GEP: 0,6) 
Alg (GEP: 0,43) 
Macrofyten (GEP: 0,25) 
Macrofauna (GEP: 0,62) 
 
 
 
Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,5 0,4 0,28 Ontoereikend 

biologie Waterplanten 0,4 0,25 0,28 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,4 0,4 0,43 Goed 

biologie Vissen 0,6 0,6 1 Goed 

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,63 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,29 0,32 Ontoereikend 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 100 Goed 

BOS pH 5,5-8,5 5,5-8,5 7,9 Goed 

BOS Chloride 300 300 236 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 23 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 0,64 Matig 

 

 

Generieke emissie maatregelen kunnen voor een 10% reductie in de fosfaat concentratie 
zorgen. De verwachte toetswaarde is 0,29 mgP/l. Het doel wordt 0,29 mgP/l.vEr zijn 
geen tot weinig mogelijkheden om maatregelen te treffen voor waterplanten. De huidige 
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situatie wordt het doel. Het doel wordt 0,25 EKR. Een toetswaarde van 0,4 voor algen is 
in het verleden mogelijk geweest, dit zou weer mogelijk moeten zijn. Het doel wordt 0,4 
EKR. 
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