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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

KRW toetsing 

 

 
 
De biologie in dit waterlichaam is matig. Waterplanten, vissen en macrofauna scoren ma-
tig. Algen scoren goed. 
De biologie ondersteunende stoffen scoren matig, de overige stoffen en prioritaire stoffen 
ubiquitair, de prioritaire stoffen NIET ubiquitair en nieuwe prioritaire stoffen voldoen niet. 
Chemie totaal voldoet daarom niet. Stikstof,  fosfor scoren matig of voldoen niet. De 
stoffen Ammonium,  Fluorantheen, Zink, 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 voedselrijkdom in het waterlichaam is te hoog (veroorzaakt door de kwel en het agra-
risch gebruik) en de inrichting van de watergangen voldoet niet. Het onderhoud is te in-
tensief. De chemie voldoet niet, met name vanwege de bemesting van de percelen en 
door de aanwezigheid van zink. 
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Maatregelen 

 

Naam (KRW portaal) ESF  LokaalID 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, n-u, u) 8 NL13_48-030 
Omleiden/scheiden waterstromen 8 NL13_48-019 
Overige maatregelen - landelijk beleid diffuse bronnen 8 BM/GB 
Aanleg natuurvriendelijke oevers 4 NL13_48-021 
Aanvullend onderzoeksprogramma 8 NL13_48-030 
Agenderen opheffen ongezuiverde lozingen gemeenten 8 NL13_48-018 
KRW-voorlichtingsprogramma 6 NL13_48-027 
Verbreding watergangen t.b.v. ecologie 4, 6 NL13_48-022 

 
 
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 0,4 0,35 Ontoereikend 

biologie Waterplanten 0,6 0,25 0,17 Slecht 

Biologie  Macrofauna 0,6 0,45 0,45 Matig 

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

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,9 Matig 

BOS Fosfor 0,15 0,55 0,69 Ontoereikend 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 74 Goed 

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

BOS Chloride 300 300 127 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 23 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 0,48 Matig 

 

Generieke emissie maatregelen kunnen zorgen voor een reductie van 10% van fosfor, 
Baggeren kan een verdere reductie teweeg brengen. De verwachte toetswaarde is 0,55. 
Het doel wordt 0,55 mgP/l. 
Maatregelen kunnen een licht positief effect geven op algen concentratie. De verwachte 
toetswaarde is 0,4, dit is in het verleden mogelijk geweest. Het doel wordt 0,4 EKR. Eco-
logisch onderhoud en minder intensief schonen zou een positief effect op waterplanten 
kunnen hebben. Algen blijven dominant in het waterlichaam. De verwachte toetswaarde 
is 0,25. Het doel wordt 0,25 EKR. Er verbetert niet veel in de habitat voor macrofauna. 
De verwachte toetswaarde is 0,45. Huidige situatie is doel. Het doel wordt 0,45 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 Wassenaarsepolder 
Parameter Waarde Figuur 1: Ligging waterli-

chaam 

KRW code NL13-29 

 

KRW meetpunt ROP16101*.  
Watertype M3, gebufferde (regionale) kanalen 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Polder 
N2000 gebied Nee 
Zwemwaterlocatie 

Nee 
*In KRW1 gekoppeld aan Vaarten Polder Vierambacht, meetpunt NL13_ROP15004, daarom vindt monitoring op deze locatie pas vanaf 2015 

plaats 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam vaarten Wassenaarse polder ligt in het zuidoosten van Rijnland, zie 
figuur 1. 
 
Alle hoofdwatergangen in het hoofdpeilvak zijn als waterlichaam begrenst. Het overig 
water van het peilgebied waar het waterlichaam in is gelegen is als zoekgebied aangewe-
zen. 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 Wassenaarse polder 
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2.3 Functies, landgebruik 

De functie is overwegend agrarisch. Het gaat om akkerbouw en grasland binnen agra-
risch gebied.  
 
Op de functiekaart bij de Structuurvisie Zuid-Holland zijn aan de Wassenaarschepolder 
de volgende functies toegekend: “agrarisch landschap – verbrede landbouw” en “dorps-
gebied”. 
 
Tabel 2: Landgebruik zoekgebied 

Landgebruik % 

agrarisch gras 78 

akkerbouw 11 

bebouwd  10 

boomteelt <1 

bos <1 

natuur <1 

water <1 

bollenteelt <1 
 
Het landgebruik van het zoekgebied is weergegeven in figuur 3. 
 

 
 
Figuur 3. Landgebruik zoekgebied 
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2.4 Hydrologie 

De Wassenaarse polder is een droogmakerij.  In alle droogmakerijen komt een zeker re-
liëf voor door voormalige getijdenkreken en duidelijke oeverwallen. Hierdoor is de bodem 
afwisselend zware klei al dan niet met moerige lagen. Er is sprake van 0-1 mm/dag kwel 
in de polder. De peilen worden gehandhaafd op zomerpeil: -5,22 m NAP en winterpeil -
5,32 m NAP. 
 

De Wassenaarsche polder bestaat uit één bemalingseenheid, die wordt bemalen door het 
gemaal Wassenaarsche polder in het noordoosten van de polder, en een groot aantal 
peilafwijkingen. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

Tabel 3: Doelstellingen KRW2 

. Defaultnorm M3 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen 
 

 

Algen 0,6 0,6 

Waterplanten 0,6 0,6 

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 5,5-8,5 

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 Wassenaarsche polder zijn geen aanpassingen in de doelen doorge-
voerd. De chemische doelen zijn voor alle waterlichamen gelijk. Het is niet mogelijk om 
voor de chemie de doelen aan te passen.  

3.2 Maatregelen KRW1 en KRW2  

In KRW1 en KRW2 zijn de volgende maatregelen uitgevoerd. Ook in het watergebieds-
plan zijn relevante maatregelen opgenomen. 
 
Tabel 4: Maatregelen KRW1 en KRW2 
KRW Maatregel Bron Status 
1 Onderzoeksprogramma AWZI WKP Uitgevoerd 

1 Onderzoeksmaatregel landbouw emissies 
veenweidegebied 

WKP Uitgevoerd 

1 Baggerprogramma 2007-2020-deel 1 WKP Uitgevoerd 

2 Maatregel landbouw emissies veenweidege-
bied 

WKP Uitgevoerd 

2 Behoud en beheer oeverbegroeiing WKP uitgevoerd 

2 Baggerprogramma 2007-2020-deel 2 WKP In uitvoering 

2 Verminderen emissie nutriënten landbouw WKP In uitvoering 

 
Tabel 5: Relevante maatregelen in overige programma’s 
WGP Maatregel Bron Status 
 Vermindering versnippering door opheffen 

peilafwijkingen  
PBS 2012 Afronding Q1 2020 
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 Aanpassen watersysteem (verwijderen stu-
wen, verbreden watergangen etc.) 

PBS 2012 Afronding Q1 2020 

3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 
Figuur 4: Toetswaarden waterlichaam Vaarten Wassenaarse polder  
 

In de ontwikkelingen in de waterkwaliteit valt vooral op dat het doorzicht de laatste jaren 
sterk afneemt.  
 
Waterplanten 
Waterplanten scoren matig. Op een aantal locaties zijn voldoende ondergedoken water-
planten aanwezig. Echter dit is niet op alle meetpunten het geval. De hoeveelheid emer-
se- en drijvende planten is op alle KRW meetpunten te laag. Het aantal soorten oever- en 
waterplanten is beperkt.  
 
Macrofauna 
Op de maatlat voor macrofauna scoort de macrofauna van Wassenaarsche Polder matig. 
 
Visstand 
De vissen scoren matig op de KRW maatlat. Alle deelmaatlatten (aandeel brasem en kar-
per, aandeel plantminnend en aantal plantminnende en migrerende soorten) worden als 
goed beoordeeld. 
 
Fytoplankton 
De algen zijn beoordeeld als goed.  
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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 is in onderstaande figuur weergegeven.  
 

 
 
Biologie 
Waterplanten, vissen en macrofauna scoren matig. Algen scoren goed. 
 
Chemie 
De biologie ondersteunende scoren matig, de overige stoffen voldoen niet, evenals de 
prioritaire stoffen ubiquitair,  de prioritaire stoffen NIET ubiquitair en nieuwe prioritaire 
stoffen voldoen niet. Chemie totaal voldoet niet. Probleemstoffen zijn stikstof, fosfor en 
ammonium. De stoffen Fluorantheen, Zink, PFOS en TC4ySn voldoen niet. 
 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_29. 
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4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

4.1 ESF 1 productiviteit water 

Ecologische sleutelfactor 1 voldoet als er geen overschot aan nutriënten is. Opgelost fos-
for raakt dan uitgeput in het groeiseizoen. 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 min-
nende onderwaterplanten zoals gedoornd hoornblad treedt niet op. 
 

ESF1 voldoet als de externe belasting lager is dan de kritische belasting van het water-
systeem. 
 
De beschikbaarheid van fosfaat is hoog mede door (soms forse) nalevering. 
De concentratie totaal-fosfor van het polderwater is altijd hoger dan de default norm 
voor wateren van dit type, waarbij waarden tot 6 mg TPO4/l worden gemeten.  
 
In figuur 4 is de fractiesom oppervlaktewater KRW waterlichaam Wassenaarse polder 
opgenomen. Hieruit wordt duidelijk dat kwel en bemesting (in de af- en uitspoeling van 
percelen) de grootste belastingsbronnen zijn.  
 

 
Figuur 4: Bronnen van fosfor. 
 

De externe belasting van de poldervaarten, berekend in PCDitch, ligt tussen 350  
P/m2/dag terwijl de kritische belasting 23 mg P/m2/dag is. De belasting is vooral afkom-
stig van de uit- en afspoeling en kwel, beiden overstijgen de kritische belasting. Dit wordt 
bevestigd door de concentratie van de inlaat (0,2 gP/m3) te vergelijken met de concen-
tratie van af en uitspoeling = 2 gP/m3  
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Knelpunt 

De externe belasting van de vaarten in de polder is een factor 15 te hoog.  

 

 
 
ESF1=rood 

Maatregelen 

- Generiek landbouwemissiebeleid 
 
Niet opgenomen maatregel vanwege significante schade op de gebruiksfunctie landbouw 

- Verhogen peilen om kwel te reduceren  

4.2 ESF2 licht 

De ecologische sleutelfactor licht voldoet als er voldoende licht op de bodem van het wa-
ter komt zodat ondergedoken waterplanten kunnen groeien. 
 

Bij een verhouding tussen doorzicht en diepte die groter is dan 0,6 bereikt voldoende 
licht de waterbodem om de groei van onderwaterplanten mogelijk te maken. 
 

Het gemiddelde doorzicht is ongeveer 0,4 meter. Deze waarde maakt kieming mogelijk 
tot een waterdiepte van ongeveer 65 cm. Chlorofyl is gemiddeld >100 ug/l. Het doorzicht 
wordt vooral bepaald door algen. De gemeten gemiddelde diepte is ca 0,7 meter. Bij dit 
doorzicht bereikt onvoldoende licht de bodem om de groei van onderwaterplanten moge-
lijk te maken.  
 

Er is onvoldoende ondergedoken vegetatie. 
 

 

 
 
ESF 2 =rood 
 
 

Maatregelen 

- Generiek landbouw 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. 
 

De zomerwaarden die we zien in deze vaarten wijzen op nalevering uit de bodem. Hier-
door is de bodem niet geschikt voor een soortenrijk vegetatie. 
 
Maatregelen tegen de nalevering uit de waterbodem zullen echter geen effect hebben in 
de huidige situatie van overmatige belasting door uit- en afspoeling van de percelen. De 
hoofdwatergangen worden elke 10 jaar gebaggerd.  
 
Knelpunt 

De bodemwaterkwaliteit laat een te hoge concentratie nutriënten zien. Hierdoor kan geen soorten-
rijke vegetatie ontstaan. 
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ESF3 = onbekend 

 
Maatregelen: 

- N.v.t. omdat forsforbelasting door uit- en afspoeling overheerst. 

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 (emers) 
De inrichting is onvoldoende, oeverplanten kunnen door de steile oevers en door intensief 
gebruik van de oevers niet groeien. Het tegennatuurlijke peil is nadelig voor de kieming 
en ontwikkeling van emerse planten. Er zijn geen natuurvriendelijke oevers aangelegd in 
de Wassenaarsche Polder. Ondiepe zones lijken daarom in de hoofdwatergangen beperkt 
aanwezig. De oeverzone langs de hoofwatergangen wordt vaak intensief gebruikt door de 
landbouw of alleen een zeer smalle strook is niet in gebruik. 
Er zijn weinig bomen en struiken in het gebied aanwezig. Beschaduwing is in dit gebied 
daarom geen knelpunt. Op basis van foto’s en de afmetingen van de watergangen ver-
wachten we dat er weinig verdedigde oevers aanwezig zijn. Er is geen beroepsvaart- re-
creatievaart op de Vaarten van de Wassenaarsche Polder. Golfslag door wind is beperkt 
en niet beperkend voor oevervegetatie.  
 
Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 
Er is voldoende geschikt habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten. De 
inrichting is geen knelpunt. In de hoofdwatergangen bedraagt de waterdiepte circa 1 me-
ter. Er is voldoende water dieper dan 0,5 meter in het waterlichaam aanwezig. De mees-
te hoofdwatergangen zijn in 2012 gebaggerd. De andere hoofdwatergangen zijn in de 
periode van 2007 tot 2009 gebaggerd. Het baggeren moet regelmatig herhaald worden 
om de watergangen op diepte te houden en de baggerlaag beperkt. Het aandeel bodem-
woelende vis (karper en brasem) is groot, maar de totale biomassa van vis is laag (24,6 
kg/ha). De hoeveelheid brasem en karper zijn niet beperkend (het woelen in de bodem is 
dan niet beperkend voor de aanwezigheid van waterplanten). Golfslag door wind is be-
perkt en niet beperkend voor  ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten. 
Er zijn in het waterlichaam ondergedoken en drijvende waterplanten aanwezig maar 
minder dan gewenst, het aantal soorten is ook kleiner dan gewenst. 
 
Habitat voor macrofauna 
Door de beperkte aanwezigheid van oever- en waterplanten is er te weinig structuur voor 
macrofauna. 
 
Habitat voor vissen 
De hoeveelheid oppervlaktewater in het hoofdvak van Wassenaarsche Polder is voldoen-
de (groter dan 5 ha) om een gezonde visstand te kunnen herbergen. Het waterlichaam 
heeft in principe een goede verdeling van ondiep- en diep water. Binnen de polder is vrije 
migratie van vissen mogelijk van de vaarten naar het overig water. Hierdoor kunnen de 
vissen diep water voor overwintering en ondiep water voor paaien en opgroeien bereiken 
in het hoofdwatersysteem. Er is te weinig structuur in de vorm van oeverplanten en wa-
terplanten. Desondanks voldoet de samenstelling van de visstand wel aan de het gestel-
de doel. Ongeveer de helft van de biomassa bestaat uit brasem en karper. De andere 
helft bestaat met name uit snoek en baars.  
 
Zoekgebied 
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De overige watergangen in het zoekgebied zijn volgens de legger circa een halve meter 
diep. In het rapport van de KRW visbemonstering uit 2011 is genoemd dat er ook overige 
watergangen met een diepte van 0,2 meter aanwezig waren. Waarschijnlijk is er bagger 
aanwezig in de overige watergangen maar hier hebben we geen informatie over. De 
aanwezige bagger in de overige watergangen kan via stroming van water in de hoofdwa-
tergangen van de polder terecht komen. In watergangen ondieper dan een halve meter 
kunnen in de gehele watergang emerse waterplanten groeien. We weten niet of dit in het 
waterlichaam het geval is. De ondiepe overige watergangen zullen over het algemeen 
minder geschikt zijn voor ondergedoken- en drijfbladplanten.  
Maatregelen in het zoekgebied hebben over het algemeen een beperkt positief effect op 
de ecologische toestand van het KRW waterlichaam. Plantenrijke zones in het zoekgebied 
kunnen fungeren als opgroeigebied voor vissen. De plantenrijke zones kunnen ook bij-
dragen aan de verspreiding van zaden en macrofauna naar het waterlichaam toe. Maat-
regelen in het overig water hebben natuurlijk ook een positief effect op de overige wa-
tergangen zelf. 
 
Knelpunten  
Het habitat in het KRW waterlichaam is niet geschikt voor de oevervegetatie, maar vol-
doet voor de overige waterplanten. Er is te weinig structuur in de vorm van oeverplanten 
en waterplanten voor macrofauna en vissen. 
- Steile oevers hoofdwatergangen  
- Vertrapping oevers 

 

 
 
ESF4 = rood 

Maatregelen 

- Aanleggen NVO (hoofdwatergangen) 
- Regelmatig baggeren van hoofdwatergangen 
- Regelmatig baggeren van overig water (diepteschouw) 
- Uitrasteren van oevers en plaatsen van drinkbakken 

 
Niet opgenomen vanwege significante schade aan de gebruiksfunctie 
- Natuurlijk peil in combinatie met flauwe oevers. 

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. 
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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 verspreiding via het water en via de lucht. 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 al in het waterlichaam aanwezig. De verhouding tussen de 
soorten voldoet niet omdat er te weinig geschikt habitat is voor de plantenminnende 
soorten. Tijdens de krw visstandbemonstering zijn er  geen waarnemingen van exoten 
(vissen). Dit is gunstig voor inheemse vissen. 
 
Knelpunt 

Verspreiding is niet bepalend voor samenstelling van waterplanten, macrofauna en  vis-
stand. 
 

 

 
 
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 
Verwijdering door schonen is een knelpunt in het waterlichaam (zie figuur 5). In de 
meeste hoofdwatergangen is geen mogelijkheid om vegetatie te laten staan zodat bij de 
onderhoudsbeurten alle vegetatie wordt verwijderd. Dit is ongunstig voor de bedekkingen 
en de soortensamenstelling van de vegetatie. 
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 
 
Verwijdering van vegetatie door vogels, vissen, kreeften en muskusrat is naar verwach-
ting beperkt en geen knelpunt. Er zijn geen waarnemingen van de graskarper. Er zijn 
zeker ganzen in het gebied aanwezig. Deze worden actief bestreden in opdracht van de 
provincies. We gaan er daarom van uit dat dit geen knelpunt is voor de ontwikkeling van 
oevervegetatie. Vee op de percelen kan oevervegetatie begrazen waardoor deze niet op-
timaal tot ontwikkeling komt. In de nationale database flora- en fauna zijn er waarne-
mingen van rivierkreeften in polder Vierambacht. Waarschijnlijk hebben kreeften hier een 
beperkte invloed op de vegetatie.  
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 
In de Wassenaarsche Polder is geen beroepsvisser actief. Sportvisserij verenigingen heb-
ben hier ook geen visrechten. Er zijn vogels (aalscholvers, reigers) aanwezig die vissen 
onttrekken aan het watersysteem. Bij de visbemonstering is voor de meeste soorten een 
evenwichtige leeftijdsopbouw vastgesteld. Er is dus geen of hooguit beperkt invloed van 
visetende vogels op de visstand. 
 

Knelpunten 
- Te intensieve schoning omdat er te weinig ruimte is om vegetatie te laten staan in de 

hoofdwatergangen 
- Mogelijk te intensieve schoning overige watergangen 

 

 

 
 
ESF6=rood 

 

Maatregelen 

- Verbreden watergangen met natuurvriendelijke oevers zodat ook minder intensieve 
geschouwd hoeft te worden  

- Meer ruimte geven aan oevervegetatie. Eventueel met groen/blauwe diensten (buf-
ferstroken, lokaal uitrasteren enz.). 
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- Informeren eigenaren in het zoekgebied over schouwregels en het laten staan van 
vegetatie in overig water. 

4.7 ESF7 organische belasting 

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

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

Het merendeel van het landgebruik betreft agrarisch gras, met daarnaast diverse 
akkerbouwpercelen met maïs, bieten e.d. In de zuidwesthoek (bij Rijnsaterwoude) 
is in de bodem nog een dunne veenlaag aanwezig (tot ca. 40cm dik). 

- Ongerioleerde panden: In de polder zijn een onbekend aantal panden niet aange-
sloten op de gemeentelijke riolering. De lozingssituatie van betreffende panden is 
ook niet bekend. Afhankelijk van de omvang van aantal en zuiveringsysteem kan 
dit leiden tot lokale waterkwaliteitsproblemen voor de zuurstofhuishouding. 

- Overstorten: Naast deze (mogelijke) lozingen van huishoudelijk afvalwater is er 
ook nog een overstort bij Kerkweg in Rijnsaterwoude (net buiten de polder), 
waarvan de lozing impact heeft op het waterlichaam. Binnen de Wassenaarsche-
polder zijn geen overstorten aanwezig. Wel is er bij influentgemaal Langeraar en 
randvoorziening aanwezig. Uit de overstorttoetsing volgens het waterkwaliteits-
spoor komt deze niet naar voren als probleem voor het watersysteem. 

 
De bijdrage van andere bronnen, zoals bladval, honden- en vogelpoep, eendjes voeren, 
lokvoer voor vissen (hengelsport), aan de organische belasting van het KRW-
waterlichaam worden vooralsnog verwaarloosbaar geacht ten opzichte van bovenge-
noemde bronnen. 
 
In KRW-waterlichaam Vaarten Wassenaarschepolder zijn geen zwemwaterlocaties aan-
wezig. Ook heeft water uit dit waterlichaam geen aantoonbaar effect op nabijgelegen 
zwemwaterlocaties. 
 
De zomergemiddelde zuurstofverzadiging schommelt tussen ca. 60 en 90% (KRW-
oordeel Goed). Oververzadiging (>120% O2) treedt af en toe in het voorjaar op. Zuur-
stofloosheid (<40% O2) is een regelmatig terugkerend probleem, welke met name op-
treedt in de nazomer/herfst.  
 
Naast organische belasting is ook waterdiepte van belang voor de saprobie. Een kleinere 
waterkolom warmt sneller op, waardoor het water minder zuurstof kan bevatten. Daar-
naast kan ondiepte het gevolg zijn van baggeraanwas (achterstallig onderhoud). Een 
baggerlaag bevat (normaal gesproken) veel zuurstofvretend materiaal. In het zoekgebied 
van het KRW-waterlichaam Vaarten Wassenaarsche Polder zijn de Leggerdieptes van bij-
na alle watergangen minder dan 50 cm. Deze Leggerdiepten zijn aangepast van 50cm 
naar 35cm in verband met loopzand. Deze geringe waterdiepte maakt het watersysteem 
erg gevoelig voor de effecten van organische belasting. 
 
Verbetering van de zuurstofhuishouding - hoewel deze bij toetsing aan de maatlatten 
voldoet – kan de ontwikkeling van een goede ecologische toestand ondersteunen. 
 

 
 
ESF7 = groen 
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Maatregelen om van huidig naar gewenst te komen 

Er zijn geen knelpunten.  
 
Enkele potentiële maatregelen om de saprobie verder te verbeteren: 

- Af- en uitspoeling van organisch materiaal verminderen. Dit wordt via het pro-
gramma Landbouwemissies opgepakt om deze met de agrarische sector te ver-
minderen. 

- De regelbare stuw bij overstort KBR-3-026 (Kerkweg in Rijnsaterwoude) stan-
daard dicht zetten, zeker tijdens perioden van neerslagoverschot. Hiermee wordt 
voorkomen dat overstortwater het waterlichaam instroomt. 

- Ongerioleerde panden aansluiten op het gemeentelijk rioolstelsel of eventueel 
zorgen dat het huishoudelijk afvalwater middels een IBA wordt gezuiverd voordat 
het wordt geloosd op het oppervlaktewater. 

- Waterdiepte weer op peil brengen waar kan. Niet de gehele polder is onderhevig 
aan loopzand. 

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: water, waterbodem en organismen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de gif-
tigheid van de bodem voor wortelende waterplanten (veenbodems, sulfide). 
 
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% soortbescherming 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 Wassenaarsche polder voldoet volgens de KRW-toetsing niet 
voor de chemische parameters ammonium, fluorantheen (Flu), tributyltin (TC4ySn, voor-
heen ook bekend als TBT) en perfluoroctaansulfonzuur (PFOS).  
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van het KRW-meetpunt ROP16101 
doorgerekend. Bij circa een derde van de 128 monsters was de msPAF 0,0%. In vrijwel 
alle andere monsters waren ammonium/ammoniak-concentraties het meest bepalend 
voor de msPAF-score. De msPAF-score overschreed eenmaal de maximum norm van 5%. 
Dit was in januari 2018 op basis van hoge zinkconcentraties (430 µg/l, alle andere me-

                                           
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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tingen 12 µg/l of lager). In dat jaar en in 2010 overschreed de jaargemiddelde msPAF de 
norm van 0,5%. In 2010 was ammonium/ammoniak (het hele jaar door) bepalend. 
 
Ammonium is in heel Rijnland een probleemparameter. Het probleem wordt deels ver-
oorzaakt door de combinatie met een (relatief) hoge pH en/of temperatuur. Na 2010 
vormt deze parameter voor de msPAF volgens de berekeningen met de Toolkit geen be-
perking om te voldoen aan de doelstellingen van Rijnland. Hiermee is de verwachting dat 
de ammonium/ammoniak-concentraties weinig beperkend zullen zijn voor een gezonde 
ecologische ontwikkeling. 
De belangrijkste bron hiervoor is grondwater/kwel en de toediening van mest op de per-
celen. 
 
Fluorantheen voldoet niet aan de jaargemiddelde norm (JGM=0,0063 µg/l). Deze norm 
ligt ook onder de rapportagegrens, veelal 0,010 µg/l. De maximum norm wordt niet 
overschreden. Sinds deze stof hier is gemeten (2014) wordt ieder jaar wel een of meer-
dere keren aangetroffen. 
De belangrijkste bron voor fluorantheen is atmosferische depositie. 
 
De prioritaire stoffen PFOS en tributyltin zijn niet in de dit poldersysteem aangetroffen, 
maar gemeten op het Toestand en Trend monitoringspunt RO021A bij gemaal Halfweg 
waar dit waterlichaam aan gekoppeld is. In Vaarten Wassenaarsche Polder zijn geen spe-
cifieke bronnen voor deze stoffen bekend. 
 
Een verklaring voor de hoge zinkconcentratie in 2018 is niet voorhanden. Mogelijk dat 
het op gerelateerd is aan de bijgebouwtjes/containers die Rijnland op het terrein van het 
gemaal heeft bijgezet in de loop van 2016/2017. Als hierin veel verzinkt staal is verwerkt 
kan dit de eerste tijd veel uitlogen. 
 
Waterbodem 
De waterbodemkwaliteit is goed; het onderhoudsbagger uit de watergangen van het wa-
terlichaam Vaarten Wassenaarsche polder voldoet aan de Riojnlandse doelstellingen. 
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 
 
Knelpunt:  
De normen voor chemische verontreinigingen in oppervlaktewater worden overschreden. 
 

 
 
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 verdere verbeterd worden met aanpak van de organi-
sche belasting (ESF 7); 

- Fluorantheen: Deze verontreiniging komt voornamelijk via atmosferische depositie 
in het watersysteem terecht (Emissieregistratie 2018). Aanpak bestaat uit meelif-
ten met landelijk aanpak diffuse bronnen. 

- 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 
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op dit waterlichaam en deze stoffen zijn ook niet in Vaarten Wassenaarsche Polder 
aangetroffen.  geen stofspecifieke maatregel in dit KRW-waterlichaam, maar 
generiek stoffenbeleid (mitigerende maatregelen om vrijkomen te beperken); 

- Zink: Uitloging van verzinkt staal kan de bodem opladen en piekconcentraties tot 
gevolg hebben. Dit laatste treedt voornamelijk in de eerste jaar van toepassing 
op. Coating van dit bouwmateriaal kan uitloging voorkomen. . Algemene voorlich-
ting over buitentoepassingen van zinken/verzinkte bouwmaterialen. Mogelijk aan-
gevuld met aanpassing van intern inkoopbeleid. 

4.9 Conclusie ESF1-8 

De voedselrijkdom in het waterlichaam is te hoog (veroorzaakt door de kwel en het agra-
risch gebruik) en de inrichting van de watergangen voldoet niet. Het onderhoud is te in-
tensief. De chemie voldoet niet, met name vanwege de bemesting van de percelen en 
door de aanwezigheid van zink. 

 
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 landbouwbeleid G01 Kansrijk, want geen 
bezwaar.  

 Aanpak en coördinatie 
door landbouwteam 
Rijnland. 

2 Generiek emissiebeleid G01 Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

  

3 Baggeren overige wate-
ren (waterdiepte op peil) 

BE04 Eerste advies ge-
biedsproces: Niet 
kansrijk, in verband 
kwel en opbarsting en 
weinig draagvlak on-
der agrariërs. 

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

Definitief advies na 
afstemming experts:  
Baggeren is een  ver-
plichting, dus wel op-
nemen op definitieve 
maatregelenlijst. Ech-
ter, door het ontbre-
ken van een diepte-
schouw is deze maat-
regel niet handhaaf-
baar.  

4 Natuurvriendelijke oe-
vers aanleggen 

IN07 Kansrijk, er zijn kans-
rijke locaties (in sa-
menwerking met ge-
meente Nieuwkoop). 

  

5 Verbreden watergangen 
en uitvoeren met nvo 
(creëren ecologische 
ruimte voor ecologisch 
onderhoud)  

IN10 Kansrijk, er zijn kans-
rijke locaties (in sa-
menwerking met ge-
meente Nieuwkoop). 

  

6 Informeren onderhouds-
plichtigen over ecolo-
gisch onderhoud. 

SO2 Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

 Bij uitvoering onder 
agrariërs weinig 
draagvlak.  

7 Uitrasteren vee en drink- IN20 Kansrijk, geen reden   
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bakken plaatsen om het niet te doen, 
maar kan slechts op 
een heel beperkt aan-
tal locaties.  

8 De regelbare stuw bij 
overstort KBR-3-026 
(Kerkweg in Rijnsater-
woude) standaard dicht 
zetten, zeker tijdens pe-
rioden van neerslagover-
schot (ammoniak) 

IN02 Interne actie voor 
peilbeheer. 

  

9 Ongerioleerde panden 
aansluiten op het ge-
meentelijk rioolstelsel of 
zuiveren via een IBA 
(ammoniak). 

IM06 Kansrijk, want regulier 
beleid, maar geen in-
put opgehaald uit ge-
biedsproces. 

  

10 Onderzoek naar zink SO1 Geen input opgehaald 
uit gebiedsproces. 

  

 

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. 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.  
 
Het gebiedsproces lijkt met name kansen te zien voor het ontwikkelen van natuurvrien-
delijke oevers.  
 
In samenwerking met de regio Holland Rijnland is hier een grote kans voor het verbete-
ren van de ecologie. In de visie Natuurlijke Leefomgeving is ambitie aanwezig om de bio-
diversiteit in de hele regio te verbeteren. 

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 Natuurvriendelijke oevers 
Stakeholder Gemeente Nieuwkoop 
Motivatie/reden Meekoppelkansen bij ontwikkeling woningen 
Contactgegevens Via Rosalie Bahlman (relatiebeheerder van Rijnland)  
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5.4 Kaart 
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5.5 Conclusie ESF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd geen van de maatregelen af te laten val-
len. Alle voorgestelde maatregelen kunnen op de definitieve maatregelenlijst, waarbij 
voor (handhaving van) de maatregel baggeren overig water een bestuurlijke beslissing 
nodig is. Het gebiedsproces lijkt met name kansen te zien voor het ontwikkelen van na-
tuurvriendelijke oevers.  
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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 

maat-

regel. 

Code 

Naam (KRW portaal) LokaalID 

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

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

NL13_48-
030 

De regelbare stuw bij overstort KBR-
3-026 (Kerkweg in Rijnsaterwoude) 
standaard dicht zetten, zeker tijdens 
perioden van neerslagoverschot 
(ammoniak) 

8 IN02 
Omleiden/scheiden wa-
terstromen 

NL13_48-
019 

Informeren onderhoudsplichtigen 
over ecologisch onderhoud. 

6 S02 
KRW-
voorlichtingsprogramma 

NL13_48-
027 

Meeliften met landelijk aanpak diffuse 
bronnen 

8 G04 
Overige maatregelen - 
landelijk beleid diffuse 
bronnen 

BM/GB 

Natuurvriendelijke oevers aanleggen 4 IN07 
Aanleg natuurvriende-
lijke oevers 

NL13_48-
021 

Onderzoek naar herkomst van zink 8 S06 
Aanvullend onder-
zoeksprogramma 

NL13_48-
030 

Ongerioleerde panden aansluiten op 
het gemeentelijk rioolstelsel of zuive-
ren via een IBA (ammoniak). 

8 IM06 
Agenderen opheffen 
ongezuiverde lozingen 
gemeenten 

NL13_48-
018 

Uitrasteren vee en drinkbakken 
plaatsen 

6 S02 
KRW-
voorlichtingsprogramma 

NL13_48-
027 

Verbreden watergangen en uitvoeren 
met nvo (creëren ecologische ruimte 
voor ecologisch onderhoud) 

4, 6 IN10 
Verbreding watergan-
gen t.b.v. ecologie 

NL13_48-
022 

 

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 0,4 0,35 Ontoereikend 

biologie Waterplanten 0,6 0,25 0,17 Slecht 

Biologie  Macrofauna 0,6 0,45 0,45 Matig 

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

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,9 Matig 

BOS Fosfor 0,15 0,55 0,69 Ontoereikend 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 74 Goed 

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

BOS Chloride 300 300 127 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 23 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 0,48 Matig 
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Generieke emissie maatregelen kunnen zorgen voor een reductie van 10% van fosfor, 
Baggeren kan een verdere reductie teweeg brengen. De verwachte toetswaarde is 0,55. 
Het doel wordt 0,55 mgP/l. 
Maatregelen kunnen een licht positief effect geven op algen concentratie. De verwachte 
toetswaarde is 0,4, dit is in het verleden mogelijk geweest. Het doel wordt 0,4 EKR. Eco-
logisch onderhoud en minder intensief schonen zou een positief effect op waterplanten 
kunnen hebben. Algen blijven dominant in het waterlichaam. De verwachte toetswaarde 
is 0,25. Het doel wordt 0,25 EKR. Er verbetert niet veel in de habitat voor macrofauna. 
De verwachte toetswaarde is 0,45. Huidige situatie is doel. Het doel wordt 0,45 EKR. 
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7. Literatuur 

12.28977 Toelichting peilbesluit Wassenaarsche polder OR4.04 Rijnland 
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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 Stakeholders 

 
Interne stakeholders 

 

Stakeholder Geraadpleegd op   

Naam Functie  

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

 
Organisatie  Sector Geraadpleegd 

op 

Hengelaarsbond voor Leiden en Om- Sportvisserij 22 januari 2020 
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streken  
Sportvisserij Zuidwest Nederland Sportvisserij 22 januari 2020 
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 
Gemeente Nieuwkoop Overheid  28 januari 2020 
Gemeente Alphen aan den Rijn Overheid 17/23 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 
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Bijlage 2. Input 

Bijlage 2..1 Opgehaalde input per maatregel 

 
Generieke maatregelen 
 
Maatregel 1 Generiek emissiebeleid  (incl. diffuse bronnen) 

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. LTO staat 
vanuit die optiek dus wel open voor gesprek.   

 
Maatregel 2 Generiek landbouwbeleid 

Interne sessie Aanpak/verduurzaming van de intensieve teelten ook in deze polder 
wenselijk? 78% agrarisch gras - beperken Esfenvaleraat? Stimuleren 
van verduurzaming van de agrarische activiteiten (inclusief waterbe-
heer) om de veenafbraak in de polder en af- en uitspoeling te minimali-
seren. Te denken valt aan veenpercelen niet bekalken, beperkt bemes-
ten en niet overmatig doorspoelen (alleen water inlaten ten behoeve 
van peilbeheer) -> landbouwteam 

 
Specifieke maatregelen 
 
Maatregel 3 Verwijderen eutrofe bagger overig water  

Interne sessie Rijnland heeft zelf veel achterstand in de stedelijke omgeving van 
Nieuwkoop, dus eerst dat oplossen voordat dit geopperd wordt. Anders 
geen draagvlak.  

Interne sessie Veel kwel, want het is een droogmakerij. Dus risico op opbarsting + 
vraagtekens bij effectiviteit. 

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. 

Gemeente 
Nieuwkoop 

Alle polders in Nieuwkoop liggen relatief laag. Er zijn veel plekken waar 
zoute wellen voorkomen. Baggeren in deze sloten is een zeer fragile 
taak door de bodemopbouw  en de lage ligging. En uit een proef in pol-
der vierambacht een aantal jaar geleden lijkt het er op dat agrariërs dus 
niet zo happig zijn op het schonen van de sloten.  

 
 
Maatregel 4 Verwijderen vervuilde bagger (muv eutrofe bagger) overig wa-

ter 

Interne sessie Rijnland heeft zelf veel achterstand in de stedelijke omgeving van 
Nieuwkoop, dus eerst dat oplossen voordat dit geopperd wordt. Anders 
geen draagvlak.  

Interne sessie Veel kwel, want het is een droogmakerij. Dus risico opbarsting + vraag-
tekens bij effectiviteit. 

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. 

 
 
Maatregel 5 Aanleg natuurvriendelijke oevers 

Interne sessie Het is kansrijker om een paar percelen in eigendom te nemen bv i.s.m. 
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TBO/gemeente of provincie. 
Interne sessie Niet af te dwingen + onderhoud lastig. Geen partijen in beeld. 
Interne sessie Drie kansrijke locaties (zie kaart).   
Landbouwteam  Als oever langs een agrarisch perceel slecht toepasbaar. Sloten zijn erg 

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. 

Gemeente 
Nieuwkoop 

In deze polder wordt in het gedeelte van de gemeente Nieuwkoop een 
woonwijk genaamd Vivero gerealiseerd. Er zijn hier al NVO’s aangelegd 
en er is al een redelijke buffer (ihkv wateroverlast) aangelegd. Wellicht 
zitten er nog meer kansen.  

Gemeente 
Nieuwkoop 

Verder wordt in het wit gemarkeerde gedeelte (dus buiten het zoekge-
bied op de kaart) door een private ontwikkelaar een landgoed ontwik-
keld. Het wordt een cluster van woningen op een terp. Hier is vooral 
gekeken naar waterberging maar wellicht zijn er nog meer kansen. 

 
Maatregel 6 Verbreden watergang/-systeem: aansluiten wetland 

Gemeente 
Nieuwkoop 

De woonkern Langeraar en de achterliggende polder wordt volgens de 
gemeente gespoeld met water van de Langeraarse Plassen (Noordplas). 
Er is veel geïnvesteerd in de Noordplas en we moeten nog wachten tot-
dat de maatregelen zich uitbetalen. Wellicht heeft dit ook nog een posi-
tief effect op dit deel van de polder.  

 
Maatregel 7 Informeren onderhoudsplichtigen over ecologisch onderhoud 

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 8 Uitrasteren vee en drinkbakken plaatsen 

Interne sessie Niet kansrijk, want er is te veel oever. Alleen doen op/bij kades.  
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 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. Mogelijk is er combinatie te maken met het (huidige) 
botanisch pakket niet beweiden (13) van maart tot augustus! 
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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 2,9 Matig 2,8 Goed 

 
10% reductie door emissie beperkende maatregelen is mogelijk, doel wordt niet aangepast. 

 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,15 0,69 Ontoereikend 0,62 Ontoereikend 

 
Generieke emissie maatregelen kunnen zorgen voor een reductie van 10% van fosfor, 
Baggeren kan een verdere reductie teweeg brengen. verwachte toetswaarde is 0,55. 
Doel wordt 0,55 mgP/l. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Doorzicht 0,65 0,48 Matig 0,65 Goed 

 
Baggeren uitvoeren heeft een positief effect op doorzicht. Algen blijven wel hoog. Doel 
waarschijnlijk mogelijk. Doel wordt niet aangepast 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Algen 0,6 0,35 Ontoerei-
kend 

0,4 Matig 

Maatregelen kunnen een licht positief effect geven op algen concentratie. 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 Water-
planten 

0,6 0,17 Slecht 0,25 Ontoerei-
kend 

 
Ecologisch onderhoud en minder intensief schonen zou een positief effect op waterplan-
ten kunnen hebben. Algen blijven dominant in het waterlichaam. Verwachte toetswaarde 
is 0,25. Doel wordt 0,25 EKR. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macro-
fauna 

0,6 0,45 Matig 0,45 Matig 
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Er verbetert niet veel habitat voor macrofauna, verwachte toetswaarde is 0,45. Huidige 
situatie is doel. Doel wordt 0,45 EKR. 
 
Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-

Verkenner. 

 
Na indiening van de aangepaste-lijst naar aanleiding van het technisch document voor 
Vaarten Wassenaarse Polder is met behulp van de KRW-verkenner een schatting ge-
maakt van de biologische GEP. Deze schatting wordt in samenwerking met de Expert 
Judgement GEP gebruikt. 
 
Vaarten Wassenaarse Polder 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
4 

Vaarten Was-
senaarse 
Polder 

M3 NL13_29 other Vol 77812 The_geom 

 
Vaarten Wassenaarse Polder, NL13_29 is een M3. In de volgende tabel zijn de gekozen 
parameters 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) 

0,55 Zie EJ 

Shipping Scheepvaart activiteit 
(2 klassen) 

2 Geen scheepvaart 

Shore Oeverinrichting (3 
klassen) 

2,2 Verbetering oever 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klas-
sen) 

1 Tegennatuurlijk peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Vaarten Wassenaarse Polder 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: 0,39) 
Macrofyten (GEP: 0,24) 
Macrofauna (GEP: 0,75) 
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