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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

KRW toetsing 

 
 
De huidige toestand is onvoldoende, alleen de algen en vissen scoren goed. Waterplanten 
en macrofauna zijn als onvoldoende beoordeeld.  
De biologie ondersteunende stoffen (BOS) scoren goed, ondanks de score ‘Ontoereikend’ 
voor fosfor. Geen van de chemische oordelen voldoet. De overige stoffen voldoen niet 
vanwege de oordelen voor ammonium en zink. Op fluorantheen na, betreffen de reste-
rende normoverschrijdingen zogenaamde ubiquitaire stoffen. Dit zijn stoffen die overal in 
het (water)milieu – in lage concentraties – potentieel aanwezig zijn. 
 
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 ESF diagnose is op vijf van de acht aspecten onvoldoende. De hoge voedselrijkdom, 
het beperkte habitat en de te omvangrijke verwijdering beperken de ontwikkeling van de 
ecologie. Het aandeel gebiedsvreemde stoffen (bemesting, zware metalen en bestrij-
dingsmiddelen) overschrijdt de normen. 
 
Maatregelen 

 
 

Naam (KRW portaal) ESF  LokaalID 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 4, 6 NL13_48-021 

Brongericht nutriënten - landelijk beleid 1 BM/GB 

Verbreding watergangen t.b.v. ecologie 4,6 NL13_48-022 

KRW-voorlichtingsprogramma 6 NL13_48-027 
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Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,6 0,6 0,68 Goed 

biologie Waterplanten 0,55 0,25 0,24 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,6 0,45 0,56 Goed 

biologie Vissen 0,6 0,6 0,76 Goed 

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,4 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,37 0,41 matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 73 Goed 

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

BOS Chloride 300 300 82 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,5 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 1,15 Goed 

 

Generieke emissie maatregelen kunnen een reductie van 10% fosfor teweeg bregen. De 
verwachte toetswaarde is 0,37. Het doel wordt 0,37 mgP/l. Maatregelen die voorgesteld 
worden zullen geen grote impact hebben op de maatlat voor waterplanten. De verwachte 
toetswaarde is 0,25, dit is in het verleden mogelijk geweest. Hetdoel wordt 0,25 EKR. 
Ondanks dat er een hoge score is geweest op de maatlat macrofauna verwachten we dat 
de score niet veel hoger kan worden dan 0,45. Heel Rijnland scoort ongeveer rond de 
0,45 en dat zal in deze polder in de toekomst niet veel anders worden. De verwachte 
toetswaarde is 0,45. Het doel wordt 0,45. 
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2. Kenmerken waterlichaam 

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

2.1 Administratieve gegevens 

Tabel 1: Kenmerken waterlichaam 
Parameter Waarde Figuur 1: Ligging waterli-

chaam 

KRW code NL13_34  
KRW meetpunt ROP16911 
Watertype M10, Laagveenvaarten en –kanalen 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Polder 
N2000 gebied Nee 
Zwemwaterlocatie 

Nee 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam vaarten Zuid- en Noordeinderpolder 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 onder-
staande tekstbox. 
 
Zoekgebieden 

In de kleinere wateren buiten het waterlichaam is voor inrichtingsmaatregelen vaak 
meer ruimte beschikbaar dan in het eigenlijke waterlichaam (veelal de hoofdwatergan-
gen). Bovendien is het vanuit de afvoer- en scheepvaartfunctie vaak ongewenst om in 
de primaire wateren inrichtingsmaatregelen te treffen. Rijnland introduceert daarom de 
“zoekgebieden”. Dit zijn gebieden die hydrologisch met een waterlichaam zijn verbonden 
(ze liggen in het zelfde peilgebied als het waterlichaam en zijn niet gescheiden door 
stuwen of dammen) maar die niet tot het waterlichaam worden gerekend.  
  

De zoekgebieden hebben geen officiële status. Wel hebben ze een belangrijke invloed op 
de waterlichamen. Hierdoor tellen maatregelen in zoekgebieden mee voor het betreffen-
de waterlichaam en worden de doelen van het waterlichaam afgestemd op de mogelijk-
heden in het zoekgebied. 
 

 

Het waterlichaam en het zoekgebied zijn weergegeven in figuur 2.  
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Figuur 2 waterlichaam Vaarten Zuid en Noordeinderpolder 
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2.3 Functies, landgebruik 

De Zuid- en Noordeinderpolder bestaat voor ruim 90% uit agrarisch gebied (voornamelijk 
veenweide, een klein deel glastuinbouw) en 5% water (zie tabel 2) 
 
In de Structuurvisie (Provincie Zuid-Holland, 2010) zijn de volgende functies 
voor de polder opgenomen: 

 Agrarisch landschap, daarbij inspelen op bodemdaling (ook in combinatie met ‘be-
langrijk weidevogelgebied’) en op de verbinding stad-land,  

 Stads- en dorpsgebied,  
 Glastuinbouwgebied (en transformatiegebied).  

 
Het landgebruik van het zoekgebied is weergegeven in figuur 3. 
 
Tabel 2 Landgebruik zoekgebied (LGN7) 

Landgebruik % 

agrarisch gras 92 

bebouwd onverhard <1 

bebouwd verhard 1 

boomteelt <1 

bos 1 

natuur <1 

water 5 

bollenteelt 1 
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Figuur 3. Landgebruik zoekgebied 

2.4 Hydrologie 

Het waterlichaam Vaarten Zuid- en Noordeinderpolder bestaat uit de hoofdwatergangen 
in het hoofdpeilvak van de polder. Hier voeren ruim 10 peilvakken en een groot aantal 
onderbemalingen op af . Inlaat vindt plaats zowel uit de Oude Rijn als uit het Aarkanaal. 
De polder watert via een gemaal af op de boezem, de Schoutenvaart. De bodem is opge-
bouwd uit veen. Het zomerpeil is -2,22 m NAP. Het winterpeil is -2,27 m NAP. 
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Figuur 4. Peilgebieden- en onderbemalingen in de polder 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

Tabel 3: doelen KRW2 

. Defaultnorm M10 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen 
 

 

Algen 0,6 0,6 

Waterplanten 0,6 0,55 

Macrofauna 0,6 0,6 

Vissen 0,6 0,6 

  
 

Biologie ondersteunende stoffen (BOS) 
 

 

Stikstof (mg/l) ≤ 2,8 ≤ 2,8 

Fosfor (mg/l) ≤ 0,15 ≤ 0,15 

Zuurstof (%) 40-120 40-120 

Zuurgraad 5,5-8 5,5-8 

Chloride (mg/l) ≤ 300 ≤ 300 

Temperatuur (graden celcius) ≤ 25 ≤ 25 

Doorzicht (m) ≥0,65 ≥0,65 

 
De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS) hebben 
per watertype een defaultnorm (Stowa rapporten 2012-31 en 2012-34). Deze doelen 
kunnen worden aangepast door de waterbeheerder. De aanpassingen moeten wel onder-
bouwd worden met argumenten. 
 
Voor de Vaarten Zuid- en Noordeinderpolder is rekening gehouden met de hoge achter-
grondbelasting. De doelen voor waterplanten 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 zijn de gewenste maatregelen geïnventariseerd. Omdat dit waterlichaam niet 
geprioriteerd was, is de uitvoering doorgeschoven naar KRW3. Dit wordt na het ge-
biedsproces verder uitgewerkt in KRW3. 
 
Tabel 4 KRW maatregelen 
KRW Maatregel Bron Status 

1, 2 Ecologisch beheer en onderhoud Gebiedsdocument 
KRW2 

Uitgevoerd 

1 Aanleg NVO KRW1 Doorgeschoven naar 
KRW3 

1 Aanleg Vispassage KRW1 Vervallen in KRW2 
1 Onderzoeksmaatregel landbouw emissies 

veenweidegebied  
WKP Uitgevoerd 

1 Onderzoeks programma AWZI WKP Uitgevoerd 
1, 2 Baggerprogramma 2007-2020 WKP Uitgevoerd 
2 Behoud en beheer oeverbegroeiing WKP In uitvoering 

2 Baggerprogramma 2007-2020 deel 2, verwij-
deren vervuilde bagger 

WKP In uitvoering 

2 Maatregelen tbv landbouwemissies veenwei-
degebied 

WKP In uitvoering 
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Tabel 5: Maatregelen watergebiedsplan (2014) 
WGP Maatregel Bron Status 

 Vermindering versnippering door opheffen 
peilvakken en peilafwijkingen waar mogelijk 

WGP 2013 In uitvoering 

 Extra open water om te voldoen aan de nor-
mering wateroverlast 

WGP 2013 In uitvoering 

 Aanpassen watersysteem op nieuwe in-
richting (duikers aanpassen en stuwen ver-
wijderen, watergang verbreden) 

WGP 2013 In uitvoering 

3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

Omdat het meetpunt in de polder voorheen was gekoppeld aan de vaarten polder Reeu-
wijk, zijn geen gegevens tussen 2009 en 2014 niet weergegeven in de grafieken van on-
derstaande figuur. 

 
*Bij doorzicht > waterdiepte is er sprake van bodemzicht  
 

Figuur 5: Toetswaarden Vaarten Zuid- en Noordeinderpolder 
 
Algen 
De algen voldoen. 
 
Waterplanten 
De waterplanten worden beoordeeld als ontoereikend.  
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De ondergedoken waterplanten voldoen niet aan het doel. Slechts op één van de zes lo-
caties zijn voldoende ondergedoken waterplanten aanwezig. Op geen van de locaties vol-
doen de drijfbladplanten. Er zijn echter wel drijfbladplanten aanwezig. 
Op de twee van de zes locaties voldoet de hoeveelheid emerse vegetatie niet aan de 
KRW2 doelstelling. Het aantal soorten oever- en waterplanten voldoen op alle locaties 
niet.  
 
Macrofauna 
Op de maatlat voor macrofauna scoort de macrofauna van Zuid- en Noordeinderpolder 
matig. Tijdens de laatste bemonstering is de score wel gedaald tot onder het doel. De 
reden hiervan is niet bekend. 
 
Visstand 
De vissen scoren goed op de KRW maatlat, ook op de deelmaatlatten. In laagveen vaar-
ten en kanalen zijn dit aandeel brasem en karper, aandeel plant minnend en aantal soor-
ten plantenminnende en migrerende vissen. 
 

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 

 
 
De huidige toestand is onvoldoende, alleen de algen en vissen score goed. Waterplanten 
en macrofauna zijn onvoldoende beoordeeld.  
De biologie ondersteunende stoffen (BOS) scoren goed, ondanks de score ‘Ontoereikend’ 
voor fosfor.  
Chemie 
Geen van de chemische oordelen voldoet. De overige stoffen voldoen niet vanwege de 
oordelen voor ammonium en zink. De overige stoffen voldoen niet, evenals de prioritaire 
stoffen ubiquitair. De prioritaire stoffen NIET ubiquitair en nieuwe prioritaire stoffen vol-
doen ook niet. Chemie totaal voldoet niet. Probleemstoffen zijn stikstof, fosfor en ammo-
nium. Diverse bestrijdingsmiddelen, Zink , PFOS en TC4ySn voldoen niet. 
 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_34. 
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4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

4.1 ESF 1 productiviteit water 

Ecologische sleutelfactor 1 voldoet als er geen overschot aan nutriënten is. Opgelost fos-
for raakt dan uitgeput in het groeiseizoen in combinatie met lage algenbiomassa. Troe-
belheid door algen treedt in dat geval niet of nauwelijks op. Er kan een soortenrijke on-
derwatervegetatie ontstaan met langzaam groeiende onderwaterplanten die het water 
helder houden. Dominantie van voedsel minnende onderwaterplanten zoals gedoornd 
hoornblad treedt niet op. 
 
ESF1 voldoet als de externe belasting lager is dan de kritische belasting van het water-
systeem. 
 
In de vaarten van de Zuid en Noordeinderpolder is fosfor in overmaat aanwezig. De con-
centratie totaal-fosfor van het polderwater is vrijwel altijd hoger dan de default norm 
voor wateren van dit type, waarbij waarden van 0,5-1,6 mg TPO4/l worden gemeten. Er 
is nauwelijks sprake van uitputting. 
 
De belangrijkste externe bronnen voor fosfor zijn uit en afspoeling uit het veen (met con-
centraties van 0,43 gP/m3) en inlaat (met concentraties van 0,15 gP/m3) uit de boezem. 
De externe belasting is bijna 50 mg P/m2/dag. De kritische grens volgen PCDitch is 18 
mg P/m2/dag. De externe belasting is hiermee een factor 2,7 te hoog. 
 
In de zomer is chlorofyl niet hoog (30 ugChl/l) Groeibeperking door algen wordt niet ver-
oorzaakt door een overmaat van nutriënten. Vergelijking van de nutriënten vs Chlorofyl 
concentratie wijst in dit geval op andere groei beperking: waterplanten, perifyton, sedi-
mentatie of graas. 
 
De voedselminnende waterplanten waterpest en grof hoornblad zijn in het waterlichaam 
aanwezig. Op helft van de meetlocaties is de bedekking meer dan 50%. Het is echter op 
geen van de locaties 100% bedekking. 
 
Er zijn zes meetlocaties. Op deze meetlocaties is er weinig flab aanwezig. Op 1/3 van de 
meetlocaties is de bedekking van kroos meer dan 50%. De beschikbaarheid van nutriën-
ten heeft invloed op de concurrentie positie van waterplanten en kroos.  
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Figuur 6: P belasting 
 

Knelpunten 

De externe belasting van de veenpolder met nutriënten is te hoog.  
 

 

 
 
ESF1=rood 

Maatregelen 

- Generiek landbouw beleid 

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 is 0,8 m in de zomer. Bij dit doorzicht bereikt voldoende licht de bodem om de groei 
van onderwaterplanten mogelijk te maken. Uit de aanwezigheid van ondergedoken vegetatie blijkt 
dit ook. 
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Knelpunten 

Licht is niet limiterend voor ondergedoken waterplanten.  

 

 
 
ESF 2 =groen 
 

Maatregelen 

- Niet van toepassing 

4.3 ESF 3 productiviteit bodem 

De productiviteit van de bodem voldoet als deze geen beperking is voor het ontstaan van 
een diverse plantengroei en algenbloei niet optreedt. 
 
Deze stuurfactor voldoet als er geen nalevering van fosfor uit de waterbodem plaatsvindt, de hoe-
veelheid fosfor in de waterbodem beperkt is en geen woekering van ondergedoken waterplanten 
optreedt 
 

Uit metingen van deze poldervaarten is niet bekend of er sprake is van nalevering van P. 
Nalevering uit de bodem blijkt wel uit metingen in combinatie met hydrologische kennis 
over veengebieden. Hierdoor is de bodem niet geschikt voor een diverse vegetatie. 
 
Knelpunt 

Nalevering vindt plaats. 
 

 

 
 
ESF3 = rood 

 
Maatregelen: 

- Water op diepte houden 
- Generiek landbouwmaatregelen 

 
Niet toe te passen: 

- Extra baggeren (dieper dan de leggerdiepte) is niet effectief in veengebieden. 

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 weinig geschikt habitat voor oeverplanten langs het waterlichaam als gevolg van de 
deels steile, deels beschoeide oevers, het niet natuurlijke peilbeheer en vertrapping door 
vee. Een flauwer talud in combinatie met een laag peil in zomer en hoger peil in win-
ter/lente is beter voor de ontwikkeling van oeverplanten (droogval).  
 
Overige relevante factoren leveren geen knelpunt op. Bomen zijn er weinig zodat be-
schaduwing hier geen knelpunt is. Er is alleen stroming bij het gemaal. Er is geen be-
roepsvaart- en recreatievaart op de Vaarten van de Zuid- en Noordeinderpolder. Ook 
golfslag door wind zal in de lijnvormige wateren over het algemeen beperkt zijn. De wa-
tergangen zijn over het algemeen ook niet gesitueerd op de overwegende windrichting 
(zuidwest).  
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De overige wateren (vnl. in het zoekgebied) zijn minder diep waardoor het habitat ge-
schikt is voor emerse vegetatie. Oevervegetatie kan dan in principe in de gehele water-
gang groeien. 
 
Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 
Er lijkt voldoende geschikt habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 
te zijn. De waterdiepte is voldoende voor deze planten. De hoofdwatergangen hebben 
een leggerdiepte van circa 1 meter. De overige watergangen hebben een leggerdiepte 
van 0,5 meter of kleiner. De hoofdwatergangen van de Zuid- en Noordeinderpolder zijn 
in 2011 en 2014 gebaggerd, dit gebeurt elke ca 8 -10 jaar.  
Volgens het KRW visbemonsteringsonderzoek uit 2014 is er in de overige wateren vaak 
een behoorlijk dikke sliblaag aanwezig. 
Er is alleen stroming bij het gemaal, er wordt niet gevaren en de windwerking is hier zeer 
beperkt door de vorm en afmetingen van het water in de polder. Karper en brasem zijn 
aanwezig maar niet in zeer grote hoeveelheden. In de bagger kunnen giftige stoffen ont-
staan waardoor planten afsterven. Daarnaast hebben planten in een dikke baggerlaag 
weinig houvast. Op dit moment weten we niet of de boven beschreven problematiek hier 
van toepassing is.  
 
Habitat voor macrofauna 
Door het gebrek aan een diverse vegetatie is er te weinig structuur voor macrofauna. 
 
Habitat voor vissen 
Door het gebrek aan een diverse vegetatie is er te weinig structuur voor plantenminnen-
de vissoorten. Er is weinig ecologische ruimte in het waterlichaam waardoor er (zeker in 
de wintermaanden als alle oevervegetatie is geschoond) weinig beschutting is voor vis-
sen. 
  
Er is in het waterlichaam voldoende ondiep- en diep water aanwezig voor paai en over-
wintering van vissen. Het areaal oppervlaktewater in het hoofdvak van de Zuid- en 
Noordeinderpolder is voldoende (groter dan 5 ha) om een gezonde visstand te kunnen 
herbergen.  
 
In het overig water zijn de watergangen ondiep door aanwezigheid van een dikke bag-
gerlaag. In warme perioden of in de winter kan het zuurstofgehalte door opwarming, of 
door bevriezing te laag worden waardoor vissterfte kan optreden.  
 
Tussen het KRW waterlichaam en het kleinere water zijn weinig duikers aanwezig en veel 
open waterverbindingen. De aanwezige duikers hebben over het algemeen een grote 
diameter en zijn relatief kort. Vissen kunnen het diepe water in het waterlichaam vanuit 
het overig water goed bereiken en zo kritische omstandigheden ontvluchten. 
 
De habitatgeschiktheid voor de verschillende groepen wordt beoordeeld als rood. 
 
Knelpunt 

Er is onvoldoende habitat voor oevervegetatie. Emerse en ondergedoken vegetatie is 
onvoldoende ontwikkeldwaardoor er te weinig structuur voor macrofauna en vissen is. 

 

 
 
ESF4 = rood 

Maatregelen 

- Als hoofdwatergangen verbreed worden (zie ESF 6) deze aanleggen met na-
tuurvriendelijke oevers; 
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- Baggeren overige wateren; 
- Nagaan of er bagger aanwezig is onder de leggerdiepte (bagger kan belemme-

rend zijn voor waterplanten). 
 

Afgevallen vanwege significante schade 
- Natuurlijk waterpeil instellen  

4.5 ESF5 verspreiding 

De ecologische kwaliteit is beter naarmate er meer verschillende soorten planten en die-
ren in het waterlichaam voorkomen. De afwezigheid van gewenste soorten kan worden 
verklaard door de afwezigheid van het benodigde habitat (fysieke standplaatsen of kwali-
teit) of doordat de soorten het geschikte habitat niet kunnen bereiken (doordat onge-
schikt habitat moet worden gepasseerd of doordat fysieke barrières aanwezig zijn tussen 
geschikt leefgebied in het waterlichaam en het leefgebied van gewenste soorten buiten 
het waterlichaam. ESF5 voldoet als verspreiding niet de belemmerende factor is voor het 
bereiken van de gewenste biologische toestand. 
 
Verspreiding van vegetatie 
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. Ook 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 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 soorten vissen zijn in het waterlichaam en het zoekgebied aanwezig. Ver-
spreiding is niet bepalend voor samenstelling van de visstand 
 
Knelpunten 

Er is geen knelpunt 
 

 

 
 
ESF5 = groen 

 
 
 
 

Maatregelen 

- Niet van toepassing 

4.6 ESF6 verwijdering 

ESF6 voldoet als verwijdering van planten door schonen/maaien of graas door verschil-
lende organismen niet beperkend is voor de ontwikkeling van een diverse oevervegetatie 
en begroeiing met drijfbladplanten en ondergedoken waterplanten. Verwijdering van vis-
sen door mens en dier mag niet beperkend zijn voor een diverse visstand. 
 
Verwijdering van waterplanten 
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Het hele profiel van de hoofdwatergangen wordt geschoond. Dit is te intensief. De overi-
ge watergangen worden onderhouden door onderhoudsplichtigen. Doorgaans gebeurt dit 
intensief in het najaar. Dit heeft effect op hoeveelheid waterplanten en de soortensamen-
stelling. Op dit moment zijn er gezien de capaciteit van de watergang beperkte mogelijk-
heden om vegetatie te laten staan. Maatregel is hoofdwatergang verbreden om meer 
vegetatie te laten staan. 
 

 
Figuur 7: onderhoudsconcepten in waterlichaam Zuid- en Noordeinderpolder. 

 
De polder bestaat overwegend uit grasland. Vee op de percelen begraast mogelijk de 
oevervegetatie waardoor deze niet optimaal tot ontwikkeling komt. 
 
Er zijn geen waarnemingen van de graskarper in de polder. Begrazing door vissen is 
geen knelpunt voor de vegetatiesamenstelling 
 
De bever is niet aanwezig in het gebied. De muskusrat is wel aanwezig. Omdat deze 
soort bestreden wordt, verwachten we dat de graasdruk van deze soortbeperkt is en 
weinig invloed heeft op oever- en waterplanten. 
 
Waarschijnlijk hebben kreeften een beperkte invloed op de vegetatie, al zijn er waarne-
mingen van rivierkreeften in Zuid- en Noordeinderpolder in de NDFF.  
 
Er zijn zeker ganzen in het gebied aanwezig. Deze worden actief bestreden in opdracht 
van de provincies. Op dit moment weten we niet of ganzen een negatief effect hebben op 
de oeverbegroeiing. 
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 
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Er is in de Zuid- en Noordeinderpolder een beroepsvisser aanwezig en er is ook zijn er 
visrechten bij sportvissers. Er zijn ook vogels (aalscholvers, reigers) aanwezig die vissen 
onttrekken aan het watersysteem. Dit kan een verklaring zijn voor het ontbreken van 
grotere vissen in de visbemonstering. Desondanks wordt de visstand goed beoordeeld. 
 
Knelpunt 

- Er wordt intensief geschoond in de hoofdwatergangen en mogelijk ook in de ove-
rige watergangen. 

- De oeverzone wordt begraasd door vee. 
 

 

 
 
ESF6 = rood 

 
Maatregelen 

- Uitrasteren van vee en drinkbakken plaatsen 
- Informeren eigenaren over ecologisch onderhoud watergangen. 
- Verbreden van watergangen en aanleggen van natuurvriendelijke oevers om ve-

getatie te kunnen laten staan. 

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. 
 
Wat is de gewenste situatie voor deze ESF (wanneer “op groen”) 

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 grootste bronnen voor de organische belasting van waterlichaam Vaarten Zuid- en 
Noordeinderpolder zijn: 

- Uit- en afspoeling van landelijk veenweidegebied in de polder (a.g.v. bemesting, 
bekalking, en natuurlijke veenafbraak). 

 
Buiten (het zoekgebied van) het waterlichaam, maar in de polder Zuid- en Noordeinder-
polder vinden ook nog enkele lozingen plaats van huishoudelijk afvalwater via een over-
stort in Aarlanderveen en mogelijk vanuit woningen die niet op het gemeentelijk riool-
stelsel zijn aangesloten.  
 
Andere bronnen (bladval, hondenpoep, vogelpoep e.d.) dragen naar verwachting relatief 
weinig bij aan de totale belasting met organisch materiaal.  
 
Het zuurstofgehalte op de meetlocatie ROP16911 voldoet in de periode 2014-2018 aan 
de norm voor zuurstofverzadiging. De zomergemiddelde zuurstofverzadiging schommelt 
in deze periode tussen de 70% en 80%. Gedurende het zomerhalfjaar loopt de verzadi-
ging terug tot ca. 50%. Ten opzichte van het jaar 2009 is dit een duidelijke verbetering.  
Naast bronnen van organische belasting beïnvloedt ook de diepte van de watergangen de 
zuurstofhuishouding; Te weinig waterdiepte van de watergangen zorgt ervoor dat het 
watersysteem in de zomer snel opwarmt. En warm water kan minder zuurstof bevatten. 
Daar bovenop wordt het systeem ook gevoeliger voor de effecten van organische belas-
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ting vanwege het kleinere watervolume. In het zoekgebied en het waterlichaam zelf heb-
ben de meeste watergangen een leggerdiepte van 0,5 meter of meer.  
In dit KRW-waterlichaam liggen geen zwemwaterlocaties en er zijn ook geen zwemwater-
locaties die onder invloed staan van het water uit Vaarten Zuid- en Noordeinderpolder.  
 

Knelpunt 

Er is geen knelpunt, de zuurstofhuishouding in dit KRW-waterlichaam is voldoende. 
 

 
 
 ESF7 = groen 
 
 

 

Maatregelen om van huidig naar gewenst te komen 

Niet van toepassing . 
 
Als extra maatregel voor veenweidegebieden wordt aanbevolen: 

- Diepteschouw. Ook de aanvoerende watergangen - in de verschillende peilvakken 
in de polder – moeten op orde zijn, zodat het aangevoerde water niet al zuurstof-
arm is; 

- Stimuleren van verduurzaming van de agrarische activiteiten (inclusief waterbe-
heer) om de veenafbraak in de polder en af- en uitspoeling te minimaliseren. Te 
denken valt aan veenpercelen niet bekalken, beperkt bemesten en niet overmatig 
doorspoelen (alleen water inlaten ten behoeve van peilbeheer). 

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). 
 
Wat is de gewenste situatie voor deze ESF (wanneer “op groen”) 

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% soortsbescherming daarvoor voldoende is Dit wordt vertaald met een 
jaarmaximum msPAF1 <5% en jaargemiddeld msPAF <0,5% (berekend met de chemi-
sche 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. 

                                           
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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Huidige situatie voor het waterlichaam 

Oppervlaktewater 
Het waterlichaam Vaarten Zuid- en Noordeinderpolder voldoet/voldeed niet voor de che-
mische parameters ammonium (NH4), zink en de PAK’s fluorantheen, ben-
zo(b)fluorantheen en benzo(g,h,i)peryleen.  
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van KRW-meetlocatie ROP16911 
voor de periode 2009, 2014 t/m oktober 2018 doorgerekend. Hierbij worden de gewas-
beschermingsmiddelen die onder de rapportagegrens liggen niet meegerekend. 
De jaarmaximum msPAF is <5% en de jaargemiddelde msPAF is <0,5%. Voor circa de 
helft van de monsters bedraagt de msPAF 0,0%, het merendeel van de resterende mon-
sters zijn de ammonium/ammoniak-concentraties het meest bepalend voor de msPAF-
score. 
  
Ammonium is in heel Rijnland een probleemparameter, die vaak wordt versterkt door 
een hoge pH en/of hoge temperatuur. Omdat de msPAF volgens de berekeningen met de 
Toolkit voldoet aan de doelstellingen van Rijnland, is de verwachting dat het effect van 
de ammonium/ammoniak-concentraties op een gezonde ecologische ontwikkeling be-
perkt is. Daarnaast lijken de ammoniumconcentraties de laatste jaren af te nemen. Met 
name in de wintermaanden piekt deze nog tot bijna 1 mg/l (zie grafiek). 

   
Figuur 8: NH4- concentratie 
 
De belangrijkste bron voor ammonium is de toediening van mest op de percelen. 
 
Zink overschreed in 2016 en 2017 de norm voor oppervlaktewater. De oorzaak hiervan is 
niet bekend. Soms kan dit worden gerelateerd aan uitloging van de constructie van kas-
sencomplexen. Of de aangetroffen verhoogde zinkconcentraties ook daardoor worden 
veroorzaakt is vooralsnog niet duidelijk. 
 
De normoverschrijdinging van de PAK benzo(b)fluorantheen en benzo(g,h,i)peryleen be-
treffen incidentele piekmetingen. Beiden hadden een piekconcentratie in juli 2017. Vrij-
wel alle andere metingen liggen onder de rapportagegrens. Fluorantheen werd in 
2014/2015 vaker aangetroffen. Sindsdien komt ook deze PAK sporadisch boven de rap-
portagegrens uit. 
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Figuur 9: Concentratie benzo(b)fluorantheen en Fluorantheen 
 
Duidelijk aanwijsbare bronnen/oorzaken voor deze PAK zijn niet bekend. Volgens Emis-
sieregistratie komt ca. 80% van de PAK door atmosferische depositie in het watersys-
teem terecht. De aangetroffen piekconcentraties kunnen hiermee echter niet worden 
verklaard. 
 
TBT en PFOS zijn niet op de KRW-meetlocatie in het KRW-waterlichaam zelf aangetroffen 
maar op de gekoppelde meetlocatie van het Toestand- en Trendmonitoring meetnet 
RO021B (bij boezemgemaal Halfweg). Er zijn vooralsnog binnen KRW-waterlichaam 
Vaarten Zuid- en Noordeinderpolder geen lokale bronnen van deze stoffen bekend. Aan-
pak van deze stoffen lift vooral mee met het generiek emissiebeleid. 
 
Waterbodem 
De waterbodemkwaliteit - het onderhoudsbagger uit de watergangen in de Zuid- en 
Noordeinderpolder - voldoet aan de Rijnlandse normen.  
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten toxische stoffen in organismen bepaald. 
 
Knelpunt 

De normen voor chemische verontreinigingen in oppervlaktewater, waterbodem en of 
organismen worden voor ammonium, zink en PAK overschreden. Op basis van de msPAF 
vormt de chemische waterkwaliteit geen probleem. 
 

 
 
ESF8 = rood 
 
 

 

 

Maatregelen om van huidig naar gewenst te komen 

- Ammonium/ammoniak: het ecologisch effect van de aangetroffen concentraties 
zijn vermoedelijk niet beperkend voor de ontwikkeling van een gezonde ecolo-
gische toestand. Situatie kan verder verbeterd worden met de extra maatregelen 
die voor aanpak van de belasting met organische belasting (ESF 7) zijn geformu-
leerd; 

- Zink en PAK: voor deze stoffen zijn geen duidelijke bronnen/oorzaken aanwijsbaar 
voor de aangetroffen hoge (piek)concentraties. Veelal lijkt de situatie ook afgelo-
pen jaren te verbeteren (voor zover dit op deze beperkte hoeveelheid gegevens af 
te leiden is). Gerichte maatregelen zijn niet aan de orde. 
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- Tributylltin en PFOS: Deze stoffen zijn niet in het waterlichaam zelf aangetroffen 
en er geen aanwijsbare bronnen in het waterlichaam bekend. Geen stofspecifieke 
maatregelen buiten het generiek emissiebeleid. 

4.9 Conclusie ESF1-8 

Vijf van de acht ecologische sleutelfactoren voldoen niet in dit waterlichaam. De hoge 
voedselrijkdom, het beperkte habitat en de te omvangrijke verwijdering beperken de 
ontwikkeling van de ecologie. Het aandeel gebiedsvreemde stoffen (bemesting, zware 
metalen en bestrijdingsmiddelen) overschrijdt 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 

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

1 Generiek landbouwbe-
leid 

G01 Kansrijk, want geen 
bezwaar.  

 Aanpak en coördinatie door 
landbouwteam Rijnland. 

 Generiek landbouwbe-
leid 

G01 Kansrijk, want geen 
bezwaar.  

  

2 Baggeren overige wa-
teren (o.a. t.b.v. am-
monium) 

BE04 Nader onderzoek no-
dig, want tegenge-
stelde input vanuit 
gebiedsproces. 

 Sluit vooraf een convenant 
met de agrariërs (ca. 10). 
 
Diepteschouw invoeren 
voor handhaving is een 
voorwaarde voor deze 
maatregel. Dit is een be-
stuurlijke beslissing. 

3 Hoofdwatergangen 
verbreden 

IN10 Kansrijk, want geen 
bezwaar en sluit aan 
bij Visie Natuurlijke 
Leefomgeving. 

 Ecologische verbinding met 
Nieuwkoopse Plassen en 
Zegerplas. 
 
Mogelijk een verbinding 
maken met de Nieuwkoop-
se plassen voor recreatie. 

4 Aanleg natuurvriende-
lijke oevers 

IN07 Kansrijk, want geen 
bezwaar en sluit aan 
bij Visie Natuurlijke 
Leefomgeving. 

 Ecologische verbinding met 
Nieuwkoopse Plassen en 
Zegerplas. 

5 Uitrasteren van vee 
en drinkbakken plaat-
sen 

IN20 Kansrijk langs de 
hoofdwatergang. 

 Maak (financiële) afspraken 
met de agrariërs.  

6 Informeren eigenaren 
over ecologisch on-
derhoud watergangen  

SO2 Kansrijk, sluit aan bij 
Visie Natuurlijke 
Leefomgeving. 

 Niet voor smalle oeverslo-
ten.  

 

Maatregelen waarop het advies ‘kansrijk’ of ‘zeer kansrijk’ is gegeven vanuit het ge-
biedsproces, zijn positief beoordeeld op de kansrijkheid (= haalbaarheid x draagvlak). 
Deze maatregelen lijken voldoende technisch en praktisch haalbaar en is er draagvlak 
aanwezig en/of samenwerking mogelijk. Er is geadviseerd om deze maatregelen op te 
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nemen in de definitieve maatregelenlijst. Wat betreft de maatregelen met het advies ‘niet 
kansrijk’, is geadviseerd deze niet op te nemen in de definitieve maatregelenlijst. Wat 
betreft maatregelen waarop het advies ‘weinig kansrijk’ is gegeven, is geadviseerd deze 
niet op te nemen in de definitieve maatregelenlijst, tenzij er een significant positief effect 
te verwachten valt. Voorafgaand aan eventuele uitvoering is dan onderzoek naar de uit-
voerbaarheid, duidelijke onderbouwing en communicatie van groot belang. Tenslotte zijn 
er enkele maatregelen waarvoor vanuit het gebiedsproces geen advies kan worden gege-
ven, als er bijvoorbeeld nader onderzoek of een bestuurlijk besluit nodig is.  
 
In samenwerking met de gemeente/regio is hier een grote kans voor het verbeteren van 
de ecologie. In de visie Natuurlijke Leefomgeving, opgesteld door de regio Holland Rijn-
land wordt onder andere gedacht aan het vernatten van de Noord en Zuideinderpolder 
zodat er een ecologische verbinding kan ontstaan tussen de Nieuwkoopse plassen en de 
Zegerplas. Ecologische maatregelen zijn dan het meest kansrijk. Er zijn geen concrete 
aanvullende maatregelen geïdentificeerd.  

5.3 Aandachtspunten voor planuitwerking en uitvoering 

Er zijn een aantal aandachtspunten benoemd voor de planuitwerking en de uitvoering 
van de maatregelen, te weten;  
Gemeente 
Alphen aan 
den Rijn 

Visie Natuurlijke Leefomgeving (VNL) voor Holland Rijnland 
(https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/3c334c69-279f-
4119-aae8-8ffc6f537033). Er is ambitie aanwezig om de 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. 
In de visie wordt onder andere gedacht aan het vernatten van de Noord 
en Zuideinderpolder zodat er een ecologische verbinding kan ontstaan 
tussen de Nieuwkoopse plassen en de Zeegerplas. De woningbouw in de 
Gnephoek zal gecombineerd gaan worden met de ecologische ontwikke-
ling van de rest van het gebied zodat er een ecologische verbinding kan 
ontstaat met de Wijde Aa.   

5.4 Conclusie ESF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd geen maatregelen af te laten vallen. Alle 
voorgestelde maatregelen kunnen op de definitieve maatregelenlijst, waarbij voor (hand-
having van) de maatregel baggeren overig water een bestuurlijke beslissing nodig is. In 
samenwerking met de gemeente/regio is hier een grote kans voor het verbeteren van de 
ecologie. 
  

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/3c334c69-279f-4119-aae8-8ffc6f537033
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/3c334c69-279f-4119-aae8-8ffc6f537033
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6. Synthese Vaarten Polder Vierambacht voor de derde tranche KRW (2022-

2027) 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRWportaal 

 

Maatregel ESF  

KRW 

maatre-

gel. Co-

de 

Naam (KRW portaal) LokaalID 

Aanleg natuurvriendelij-
ke oevers 

4, 6 IN07 
Aanleg natuurvriendelijke 
oevers 

NL13_48-021 

Generiek landbouwbe-
leid 

1 G01 
Brongericht nutriënten - 
landelijk beleid 

BM/GB 

Hoofdwatergangen ver-
breden 

4,6 IN10 
Verbreding watergangen 
t.b.v. ecologie 

NL13_48-022 

Informeren eigenaren 
over ecologisch onder-
houd watergangen 

6 S02 
KRW-
voorlichtingsprogramma 

NL13_48-027 

Uitrasteren van vee en 
drinkbakken 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 0,6 0,6 0,68 Goed 

biologie Waterplanten 0,55 0,25 0,24 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,6 0,45 0,56 Goed 

biologie Vissen 0,6 0,6 0,76 Goed 

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,4 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,37 0,41 matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 73 Goed 

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

BOS Chloride 300 300 82 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,5 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 1,15 Goed 

 
Generieke emissie maatregelen kunnen een reductie van 10% fosfor teweeg bregen. De 
verwachte toetswaarde is 0,37. Het doel wordt 0,37 mgP/l. Maatregelen die voorgesteld 
worden zullen geen grote impact hebben op de maatlat voor waterplanten. De verwachte 
toetswaarde is 0,25, dit is in het verleden mogelijk geweest. Hetdoel wordt 0,25 EKR. 
Ondanks dat er een hoge score is geweest op de maatlat macrofauna verwachten we dat 
de score niet veel hoger kan worden dan 0,45. Heel Rijnland scoort ongeveer rond de 
0,45 en dat zal in deze polder in de toekomst niet veel anders worden. De verwachte 
toetswaarde is 0,45. Het doel wordt 0,45. 
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7. Literatuur 

Achtergronddocument KRW2 
13.10474 Variantenstudie Watergebiedsplan Nieuwkoop e.o. Rijnland 2013 
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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  

Johan Remijn Relatiebeheerder 28 november 2019 
Marcel Betgen Gebiedscoördinator 28 ovember 2019 
 

Externe stakeholders 

Organisatie  Sector Geraadpleegd 

op 

Hengelaarsbond voor Leiden en Omstreken 
(HvLeO) 

Sportvisserij 22 januari 2020 

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

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 landbouwbeleid 

 Geen input 
 
Specifieke maatregelen 
 
Maatregel 2 Baggeren overige wateren (o.a. tbv ammonium) 

Interne sessie Dit is al gebeurd.  
Interne sessie Onderzoek eerst de effectiviteit van deze maatregel.  
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 Al-
phen aan den 
Rijn 

Het is verstandig om een convenant te sluiten met de agrariërs. Het 
aantal agrariërs in de polder is beperkt (ca. 10). 

 
Maatregel 3 Hoofdwatergangen verbreden 

Interne sessie Dit is een kansrijke maatregel. Mogelijk een verbinding maken met de 
Nieuwkoopse plassen voor recreatie.  

 
Maatregel 4 Aanleg natuurvriendelijke oevers 

Interne sessie Zoek kansen om een natuurvriendelijk gebied te maken (hectares in 
plaats van meters).  

Landbouwteam Bij NVO is het niet verliezen van landbouwgrond een belangrijk punt. Bij 
1 m brede overgang van land naar water (50 cm in het water en 50 cm 
op het land) met een geringe drooglegging, het afrasteren van de kan-
ten en het gebruik van een drinkbak en een goede vergoeding voor het 
beheer van de oevers wordt dit bespreekbaar in het veenweidegebied. 
NVO's worden gemakkelijk gekoppeld aan afkalvende oevers, dit zien zij 
als kans. Door beschoeiing voor de NVO te plaatsen, voorkomt dit ook 
afkalvende oevers. 

 
Maatregel 5 Uitrasteren van vee en drinkbakken plaatsen 

Interne sessie Niet haalbaar op langgerekte percelen, mogelijk wel bij de hoofdwater-
gang. 

Interne sessie Gebieden die vrijkomen milieuvriendelijk inrichten. 
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! 

 
Maatregel 6 Informeren eigenaren over ecologisch onderhoud watergangen  

Interne sessie Prima maatregel.  
Landbouwteam Het ecologisch slootschonen gebeurt in de vorm van een blauwe dienst, 

maar geen groot animo omdat in smalle sloten oevervegetatie niet ge-
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wenst is. Ook vindt het collectief de huidige vergoeding te laag (met 
name voor het administratieve werk wat zij doen). 

Gemeente Al-
phen aan den 
Rijn 

Het zou verstandig zijn om een subsidiepot te creëren voor groenblau-
we diensten. 
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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 Fosfor 0,15 0,41 Ontoereikend 0,37 Ontoereikend 

 
Generieke emissie maatregelen kunnen een reductie van 10% teweeg bregeng. Verwach-
te toetswaarde is 0,37. Doel wordt 0,37 mgP/l. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Water-
planten 

0,55 0,24 Ontoerei-
kend 

0,25 Ontoerei-
kend 

 
Maatregelen die voorgesteld worden zullen geen grote impact hebben op de maatlat voor 
waterplanten. Verwachte toetswaarde is 0,25 dit is in het verleden mogelijk geweest. 
Doel wordt 0,25 EKR. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macro-
fauna 

0,6 0,56 Matig 0,45 Matig 

 
Ondanks dat er een hoge score is geweest op de maatlat macrofauna verwachten we dat 
de score niet veel hoger kan worden dan 0,45. Heel Rijnland scoort ongeveer rond de 
0,45 en dat zal in deze polder in de toekomst niet veel anders worden. Verwachte toets-
waarde is 0,45. Doel wordt 0,45. 
 
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 Zuid- en Noordeinderpolder is met behulp van de KRW-verkenner een schatting 
gemaakt van de biologische GEP. Deze schatting wordt in samenwerking met de Expert 
Judgement GEP gebruikt. 
 
Vaarten Zuid- en Noordeinderpolder heeft in de KRW-verkenner de volgende eigenschap-
pen mee gekregen vanuit de gebruikte shapefile van het waterlichaam. 
 
ID Name WFD

TYPE 
WATERBODID MO-

DEL-
TYPE 

WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 

3
9 

Vaarten Zuid- 
en Noordein-

M10 NL13_34 other Vol 164641 The_geom 
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der polder 

 
Vaarten Zuid- en Noordeinderpolder, NL13_34 is een M10. In de volgende tabel zijn de 
gekozen parameters weergegeven die relevant zijn voor M10. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

Maintenance Onderhoud (2 klas-
sen) 

1,2 Verbetering onderhoud 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

2,8 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,37 Zie EJ 

Shipping Scheepvaart activiteit 
(2 klassen) 

2 Geen scheepvaart 

Shore Oeverinrichting (3 
klassen) 

2,2 Voorstel NVO 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klas-
sen) 

1 Tegennatuurlijk peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Vaarten Zuid- en Noordeinderpolder de 
volgende GEP waarden volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeel-
dingen per KRW-maatlat die geldt voor M10. 
 
Vis (GEP: 0,65) 
Alg (GEP: 0,43) 
Macrofyten (GEP: 0,29) 
Macrofauna (GEP: 0,51) 
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