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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

 
De huidige toestand is goed voor de Biologie ondersteunende stoffen. Matig voor algen 
en vissen en ontoereikend voor macrofauna. Hiermee is de biologie totaal score ontoerei-
kend. Voor chemie voldoet geen enkele toetswaarde. 
 
Korte toelichting op ESF score 
 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  
ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  

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

ESF8 Toxiciteit  

 
Uit de ESF Analyse komt naar voren dat in de Vaarten zuidelijk veengebied de knelpun-
ten zitten op de hoge productiviteit van het water, een te hoge productiviteit van de bo-
dem. Een ongeschikt habitat voor waterplanten, macrofauna en vis. Een te intensief 
schoningsbeleid en een onvoldoende toxiciteit. 
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Maatregelen  
 
Type maatregel ESF Maatregel-

code 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, n-u, 
u): zie werkblad 14 ESF8 stoffen 8 

S06 

Behoud en beheer oeverbegroeiing en NVO’s 4 BE03 
Bodemonderzoek + slibmaatregelen (indien nodig)  3, 4, 8 S01 
Controleren Onderhoudsconcepten WGP 6 BE03 
Generieke emissiemaatregelen landbouw en AWZI 1, 8 G01 
   IM01 
Oevers uitrasteren indien vee aanwezig is 6 S02 
Onderzoek of pilot naar een ander inlaatregime (in gebieden 
met veel particuliere inlaten) 1 

S06 

Onderzoek voor uitblijven waterplanten 4 S01 
Vaarverboden vasthouden en handhaven 4, 6 RO02 
Watergangen (hoofdwatergangen én overige watergangen) op 
diepte houden, brengen of ervoor zorg dragen dat betreffende 
onderhoudsplichtige dat doet. 8 

BE04 

 
Er zijn geen extra maatregelen voorgesteld tijdens het gebiedsproces. 
 
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 0.49 Goed 

biologie Waterplanten 0.6 0,33 0.33 Goed 

Biologie  Macrofauna 0.6 0,4 0.39 Matig 

biologie Vissen 0.6 0,6 0.53 Matig 

BOS Stikstof 2.8 2.8 2.77 Goed 

BOS Fosfor 0.15 0,34 0.37 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 83.5 Goed 

BOS pH 5.5-8 5.5-8 7.9 Goed 

BOS Chloride 300 300 284 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22.60 Goed 

BOS Doorzicht 0.65 0.65 1.18 Goed 

 
Op basis van het bovenstaande maatregelen en technische doelaanpassingen wordt ver-
wacht dat de Vaarten Zuidelijk Veengebied in 2027 voldoet aan de doelstellingen. 
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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 

Parameter Waarde Ligging 
KRW code NL_13_45 

  

KRW meetpunt RO467 
Watertype M10 
Status Kunstmatig 

Polder of boezem Boezem 
N2000-gebied Nee 
Zwemwaterlocatie Nee, maar recreatiegebied de Vlietlanden ligt  

dichtbij. 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam ligt in het zuid, zuidwesten van Rijnland, zie hierboven. 
 
Alle hoofdwatergangen zijn als waterlichaam begrensd. Het peilgebied waar het waterli-
chaam in is gelegen is als zoekgebied aangewezen. Zie hierover onderstaande tekstbox. 
 
 
Zoekgebieden 
In de kleinere wateren buiten het waterlichaam is voor inrichtingsmaatregelen vaak 
meer ruimte beschikbaar dan in het eigenlijke waterlichaam (veelal de hoofdwatergan-
gen). Bovendien is het vanuit de afvoer- en scheepvaartfunctie vaak ongewenst om in 
de primaire wateren inrichtingsmaatregelen te treffen. Rijnland introduceert daarom de 
“zoekgebieden”. Dit zijn gebieden die hydrologisch met een waterlichaam zijn verbonden 
(ze liggen in het zelfde peilgebied als het waterlichaam en zijn niet gescheiden door 
stuwen of dammen) maar die niet tot het waterlichaam worden gerekend.  
 
De zoekgebieden hebben geen officiële status. Wel hebben ze een belangrijke invloed op 
de waterlichamen. Hierdoor tellen maatregelen in zoekgebieden mee voor het betreffen-
de waterlichaam en worden de doelen van het waterlichaam afgestemd op de mogelijk-
heden in het zoekgebied. 
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Het waterlichaam en het zoekgebied zijn weergegeven in figuur 1.  

 
 
Figuur 1 waterlichaam. 
 
 
  



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 7 van 32 
19.103120   

2.3 Functies, landgebruik 

Het landgebruik is weergeven in figuur 2 
 

 
Figuur 2. Landgebruik 
 
Vaarten zuidelijk veengebied kent bijna geen aangrenzend zoekgebied. Het betreft voor-
namelijk waterlichaam. 

2.4 Hydrologie 

Deze boezemwatergangen voeren in noord(oostelijke) richting af naar de Oude Rijn (voor 
een deel zal dit via de Vlietlanden en het Rijn-Schiekanaal gaan). Op deze vaarten voe-
ren ongeveer 10 polders af, zowel diepe droogmakerijen als ondiepere veenpolders. Bij 
extreme neerslag afvoer moeilijk is, waarom een piekberging N3MP is aangelegd. 
 
In perioden van watertekort is de aanvoer voornamelijk vanuit de Oude Rijn. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

. Defaultnorm M10 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 5,5-8 

Chloride (mg/l) ≤ 300 ≤ 300 

Temperatuur (graden Celcius) ≤ 25 ≤ 25 

Doorzicht (m) ≥0,65 ≥0,65 

 
De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS)  hebben 
per watertype een defaultnorm (Stowa rapporten  2012-31 en 2012-34). Deze doelen 
kunnen worden aangepast door  de waterbeheerder. De aanpassingen moeten wel on-
derbouwd worden met argumenten. Voor de Vaarten zuidelijk veengebied zijn nog geen 
doelaanpassingen geweest.  
 
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 

Maatregel Bron Status 

baggerprogramma Rijnland 2007-2020, deel 1 – 
Generieke maatregel (2.370.000 m3) 

KRW 1 Uitgevoerd 

Onderzoeksmaatregel landbouwemissies veenweidege-
bied – Generieke maatregel (1 stuks) 

KRW 1 Uitgevoerd 

Onderzoeksprogramma AWZI – generieke maatregel (1 
stuks) 

KRW 1 Uitgevoerd 

Behoud en beheer oeverbegroeiing (30,7km) KRW 2 Planvoorbereiding (30,7km) 
Baggerprogramma Rijnland 2007-2020 - deel 2 – Gene-
rieke maatregel (2.370.000m3) 

KRW 2 In uitvoering: 1.933.000 
Uitgevoerd: 437.000 

Maatregelen tbv landbouwemissies glastuinbouw – Ge-
nerieke maatregel (1 stuks) 

KRW 2 In uitvoering 

Maatregelen tbv landbouwemissies veenweidegebied – 
Generieke maatregel (1 stuks) 

KRW 2 In uitvoering 

Monitoring ontwikkeling en conditie driehoeksmosselen 
– Generieke maatregel (1 stuks) 

KRW 2 Uitgevoerd 

 



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 9 van 32 
19.103120   

3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 
 

 
Er is in alle biologische toetswaarden een dalende trend te zien. Fosfor en stikstof lieten 
een dalende trend zien maar zijn afgelopen jaar weer omhoog gegaan. 

3.4 Toestand 2018 

 
 
De huidige toestand is goed voor de Biologie ondersteunende stoffen. Matig voor algen 
en vissen en ontoereikend voor waterplanten en macrofauna. Hiermee is de biologie to-
taal score ontoereikend. Voor chemie is in elke stofgroep een  of meerdere stoffen die 
niet voldoen. 
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4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

4.1 ESF1 productiviteit water 

Ecologische sleutelfactor 1 voldoet als er geen overschot aan nutriënten is. Opgelost fos-

for raakt dan uitgeput in het groeiseizoen in combinatie met lage algenbiomassa. Troe-

belheid door algen treedt in dat geval niet of nauwelijks op. Er kan een soortenrijke on-

derwatervegetatie ontstaan met langzaam groeiende onderwaterplanten die het water 

helder houden. Dominantie van voedsel minnende onderwaterplanten zoals gedoornd 

hoornblad treedt niet op. 

 

In de vaarten is een overschot aan fosfaat, afkomstig van een groot aantal bronnen. Op-
gelost fosfor is in overmaat aanwezig en is in de zomermaanden beschikbaar voor algen-
groei en groei van waterplanten, kroos en flab. De productiviteit van het water is hoog. 
 
In de praktijk uit deze potentiële productiviteit zich niet in problematische groei van al-
gen. Het chlorofyl-a gehalte (maat voor algengroei) is niet extreem hoog. Er groeien 
nauwelijks ondergedoken waterplanten in de vaarten, dus van woekerende onderwater-
planten is geen sprake. 
 
Op basis van de huidige belasting van het systeem wordt een snellere groei van algen 
(en dus een hoger chlorofyl-a gehalte) of wel een overmatige groei van ondergedoken 
waterplanten verwacht dan nu wordt aangetroffen. Dat deze effecten niet optreden is 
mogelijk een gevolg van een graascomponent in het systeem die de algen uit het sys-
teem verwijdert. Dit kan wijzen op de aanwezigheid van driehoeksmosselen zoals quag-
gamossels. Bij het wegvallen van de graascomponent kan het systeem gedomineerd 
gaan worden door algen. We zien de hoge belasting van het systeem daarom toch als 
een knelpunt. 
 

 
 
De belangrijkste externe bronnen voor fosfor zijn: 
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Klei Noordplas, Veen zuidmidden en Hollandse Ijssel.  
 
Conclusie 
De externe belasting van Vaarten zuidelijk veengebied is te hoog. 
 

 
Maatregelen 

- Generiek landbouwbeleid 
- Generiek emissiebeleid 

 

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 doorzicht is 1,18 meter. 
 
Bij dit doorzicht bereikt voldoende licht de bodem om de groei van onderwaterplanten 
mogelijk te maken.  
 
De beoordeling van ESF2 staat daarom op groen 
 

 

 
 

Maatregelen 
n.v.t. 

4.3 ESF3 productiviteit bodem 

De productiviteit van de bodem voldoet als deze geen beperking is voor het ontstaan van 

een diverse plantengroei en algenbloei niet optreedt. 

 
Deze stuurfactor voldoet als er geen nalevering van fosfor uit de waterbodem plaatsvindt, de bo-
dem niet te veel fosfor bevat en er geen woekering van bepaalde soorten ondergedoken waterplan-
ten optreedt. 

 
Uit de grafische analyse blijkt dat nalevering mogelijk een belangrijke factor is in de P-
huishouding in de zuidelijke veengebieden. Dit heeft belangrijke implicaties voor de ef-
fectiviteit van eventuele maatregelen op de nutriënthuishouding. De waterplanten die 
worden aangetroffen wijzen wel op nutriëntrijke bodem.  
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Maatregelen: 

- Onderzoek naar P gehalte bodem (groter dan 500mg/kg DS) 
- Slibmaatregelen. 

4.4 ESF4 habitatgeschiktheid 

Deze sleutelfactor voldoet als er voldoende geschikt habitat aanwezig is en negatieve 

factoren die het habitat beïnvloeden voor alle biologische groepen afwezig zijn. 

 

Habitat voor oeverplanten 

Het habitat is ongeschikt voor oeverplanten voor het grootste deel. 84% van de oevers is 
beschoeid. Echter, 42% is begroeid met riet. Het peil is vast en er zijn beperkt ondiepe 
zones aanwezig. 
 
Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 

Het habitat is ongeschikt voor ondergedoken waterplanten. Drijfblad planten worden ech-
ter meer dan eerder waargenomen. Eventuele aanwezigheid van bagger en het negatieve 
effect van scheepvaart op sommige delen van de kanalen maken dat het habitat ook hier 
als ongeschikt wordt beoordeeld. 
 
Habitat voor macrofauna 

Vanwege het ontbreken van voldoende habitat voor ondergedoken waterplanten is ook 
het habitat voor macrofauna ongeschikt. 
 
Habitat voor vissen 

Vanwege het ontbreken van voldoende habitat voor ondergedoken waterplanten is ook 
het habitat voor vis ongeschikt. 
 
De habitatgeschiktheid voor de verschillende groepen wordt beoordeeld als rood. 
 

 

 

Maatregelen 
- Behoud en beheer oeverbegroeiing 
- Bodemonderzoek en eventueel slibmaatregelen 
- Onderzoek naar oorzaak uitblijven waterplanten 
- Vispassages aanleggen richting polder (zie visie vismigratie) 
- Behoud en beheer NVO’s 
- Vaarverboden vasthouden en handhaven 

4.5 ESF5 verspreiding 

ESF5 voldoet als verspreiding niet de belemmerende factor is voor het bereiken van de 

gewenste biologische toestand. 

 
Verspreiding van vegetatie 



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 13 van 32 
19.103120   

Boezemwater is meestal geen knelpunt voor verspreiding omdat het water in open ver-
binding is. 
 
Verspreiding van macrofauna 

Boezemwater is meestal geen knelpunt voor verspreiding omdat het water in open ver-
binding is. 
 
 
Verspreiding van vissen 

Boezemwater is meestal geen knelpunt voor verspreiding omdat het water in open ver-
binding is. 
 

 

 
 

Maatregelen 
N.v.t. 

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 

In de meeste wateren is onderhoudsconcept 4 van toepassing: 
 

 
Bij dit concept wordt één of meerdere keren in het groeiseizoen het midden van de wa-
tergang gemaaid, waarbij de begroeiing in de oevers (voor zover aanwezig) blijft staan. 
Aan beide zijdes van de watergang wordt tenminste 20% van de vegetatie gespaard. De 
begroeiing op de kade wordt bij het maaionderhoud gespaard om erosie van de kering te 
voorkomen. 
 
4bc wil zeggen dat in de b-periode (tussen1 juni en 15 juli) één maal onderhoud wordt 
uitgevoerd, en één maal in de c-periode (tussen 15 juli en 1 november). 
4bcc is gelijk aan 4bc, met een extra maaibeurt in de c-periode. 
Bij concept 4cc wordt tweemaal het nat profiel in de c-periode onderhouden. 
 
In een gedeelte van de Stompwijkse vaart wordt onderhoudsconcept 15bc uitgevoerd. 
Dit betekent dat in de b-periode één maal onderhoud wordt uitgevoerd, en één maal in 
de c-periode. 
 
Bij onderhoudsconcept 15 wordt in de b-periode (tussen1 juni en 15 juli) één maal on-
derhoud uitgevoerd waarbij alleen het midden van de watergang wordt gemaaid en aan 
beide zijden tenminste 20% oevervegetatie wordt gespaard. 
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In de c-periode (tussen 15 juli en 1 november) wordt één maal gemaaid waarbij het hele 
nat profiel wordt schoongemaakt. 
 

 
Langs percelen met vee (paarden, koeien of schapen) is de oeverbegroeiing kort ge-
graasd.  
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 

Er zijn geen signalen dat het verwijderen van vis en andere organismen een knelpunt is. 
 
Knelpunten 

- Begrazing door vee is in een deel van de gevallen beperkend voor de groei van 
oevervegetatie. 

- Schoning moet worden gecontroleerd 
 

 

 
 
 

 
Maatregelen 

- Uitrasteren van vee indien aanwezig langs de watergang. 
- Controleren Onderhoudsconcepten WGP 

4.7 ESF7 organische belasting 

In de gewenste situatie leidt de organische belasting niet tot lage zuurstofconcentraties.  

In zwemwateren mag de organische belasting niet leiden tot oordeel “aanvaardbaar” of 
“slecht” op basis van bacteriologische verontreiniging. 
 

Huidige situatie voor het waterlichaam 
Het KRW-waterlichaam Vaarten Zuidelijk Veengebied scoort voor de toetsing op zuurstof 
“Goed”. De zomergemiddelde zuurstofverzadiging is sinds 2000-2005 verbeterd van ca. 
70% tot boven de 80% in de periode 2014-2016 op meetlocaties RO178, RO467 en 
RO639. 
 
In waterlichaam Vaarten Zuidelijk Veengebied bevinden zich geen zwemwaterlocaties. 
 
Voor de vaarten zijn diverse bronnen van organische belasting: belast water vanuit de 
polders (diverse achterliggende bronnen), een overstort via een randvoorziening (BBB) in 
Zoeterwoude-Dorp en (mogelijk) enkele niet op het gemeentelijk rioolstelsel aangesloten 
woningen of woonboten. Bronnen als bladval, honden- en vogelpoep en dergelijke wor-
den verwaarloosbaar geacht. 
 
De organische belasting op de Vaarten zuidelijk veengebied leidt niet tot onaanvaardbare 
problemen en scoort dus “groen”. 
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Maatregelen 
N.v.t. 

4.8 ESF8 toxiciteit 

In de gewenste situatie voldoen alle chemische stoffen – niet zijnde de biologie onder-

steunende parameters – aan de normen. Dit betreft alle compartimenten van het water-

systeem: oppervlaktewater, waterbodem en organismen. 

 

Huidige situatie voor het waterlichaam 
Het KRW-waterlichaam Vaarten zuidelijk veengebied voldoet volgens de formele KRW-
toetsing (2017) niet voor de parameters (die niet vallen onder de biologie ondersteunen-
de parameters): ammonium (NH4), benzo(b)fluorantheen (BbF), benzo(ghi)peryleen 
(BghiPe), fluorantheen (Flu), imidacloprid, cypermethrin en PFOS. Deze parameters 
overschrijden binnen Rijnland bij veel waterlichamen regelmatig de norm. 
 
De toetsing van de waterkwaliteitsgegevens met de toolkit voor het chemische spoor 
levert voor de periode 2009-2018 een algemeen beeld op dat hier geen groot probleem 
is: msPAF op meetlocatie RO467 voldoet aan de normen 
 
Ammonium is een Rijnland brede probleemstof. De relatief hoge pH in Rijnlands water-
systeem is hier deels debet aan. Hoewel ammonium de norm overschrijdt, lijkt de scha-
delijkheid op basis van de msPAF-toetsing mee te vallen. Sinds 2009 vertoont de jaar-
gemiddelde ammoniumconcentratie een afnemende trend. Met name in de winterperiode 
piekt de concentratie. In deze winterperioden wordt het KRW-waterlichaam Vaarten zui-
delijk veengebied vooral belast vanuit de polders. De belangrijkste bron voor ammonium 
is dan ook vermoedelijk af- en uitspoeling van meststoffen.  

  
 
De PAK benzo(b)fluorantheen, benzo(g,h,i)peryleen en fluorantheen worden incidenteel - 
meestal net boven de rapportagegrens - aangetroffen. Deze stoffen komen bij diverse 
processen (m.n. verbrandingsprocessen) vrij. Verspreiden vanuit dergelijke diffuse bron-
nen gaat vooral via de lucht. Stofspecifieke aanpak van deze stoffen betreft generiek 
emissiebeleid.    
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Imidacloprid wordt vooral in het tweede kwartaal aangetroffen (zie rode punten in de 
grafiek). De aangetroffen concentraties (en normoverschrijdingen) leiden niet tot over-
schrijding van de doelstelling met betrekking tot de msPAF Ook hier is het polderwater 
(met agrarisch gebruik als achterliggende bron) de meest waarschijnlijke herkomst. 
Naast bronaanpak via generiek emissiebeleid, is reduceren van de doorspoelen van de 
polders een potentieel effectieve maatregel. 

 
 
Cypermethrin en PFOS zijn niet op de KRW-meetlocatie RO467 aangetroffen maar op de 
gekoppelde meetlocatie van het Toestand- en Trendmonitoring meetnet RO114A (bij 
boezemgemaal Katwijk). Er zijn vooralsnog binnen KRW-waterlichaam Vaarten zuidelijk 
veengebied geen lokale bronnen van deze stoffen bekend. Aanpak van deze stoffen lift 
vooral mee met het generiek emissiebeleid. 
 
De kwaliteitsgegevens van de waterbodem vanaf 2006 zijn geanalyseerd. Op enkele tra-
jecten na voldeed de bagger aan de normen. De laatste baggerwerkzaamheden hebben 
hoofdzakelijk in de periode (2008-2012) plaats gevonden. De interventiewaarde over-
schrijdende bagger (o.b.v. PCB’s, drin’s en of PAK’s) is in 2009 en 2010 verwijderd. Ge-
middeld komt de toetsing op directe vergiftiging van de (veelal verwijderde) bagger uit 
op een msPAF-macrofauna van ca. 20% (Rijnlandse kwaliteitsnorm= 50%). Voor door-
vergiftiging hanteert Rijnland een kwaliteitsnorm van max. 10x biotanorm o.b.v. bereke-
ning voor mosseleters. Vooral heptachloor(-epoxide) - in waterbodemgehaltes net boven 
de rapportagegrens – lijken met name in de Meerburgerwatering en de Weipoortse Vliet 
te leiden theoretisch tot te hoge gehalten in organismen. 
 
Er zijn geen chemische gegevens beschikbaar omtrent de gehalten in organismen.  
 
Toetsing huidig tov gewenst  Knelpunten 
Met name door ammonium en of ammoniak resulteert tot een (lage) chronische toxische 
druk op het watersysteem, waardoor deze ESF onvoldoende scoort; dus “rood”. 
 
Belangrijke bronnen van deze parameter zijn de effluentlozingen van afvalwaterzuive-
ringsinstallaties en bemesting van agrarische grasland. In situaties van watertekort 
stroomt water vanuit de Oude Rijn (belast met effluentwater) het zuidelijk veengebied in. 
In geval van wateroverlast komt water uit de polders (belast met meststoffen incl. am-
monium/ammoniak) in dit boezemwatersysteem. Deze waterstromen zijn onontbeerlijk 
voor goed peilbeheer. De overige stromen ten behoeve van het doorspoelen van polders 
resulteren ook tot een belasting, welke niet nodig is. 
 
Daarnaast spelen de omstandigheden  - hoge watertemperatuur (door ondiepe water-
gangen) en hoge pH – hierbij een belangrijk rol. 
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De waterbodem wordt periodiek gebaggerd (om de 15-20 jaar). De waterbodem, die niet 
voldoet aan de normen, wordt (volledig) verwijderd. 
 

 

 

 
Maatregelen 

- Alleen water de polders inlaten ten behoeve van peilbeheer (en niet om water-
kwaliteitsproblemen ‘op te lossen’);  

- De particuliere inlaten sluiten; als alternatief kunnen vijverpompen worden geïn-
stalleerd om het peil in de hoogwatervoorzieningen te handhaven met polderwa-
ter; 

- Watergangen (hoofdwatergangen én overige watergangen) op diepte houden, 
brengen of ervoor zorg dragen dat betreffende onderhoudsplichtige dat doet; 

- Generiek landbouwbeleid;  
- Generiek emissiebeleid: Voor de PAK, gewasbeschermingsmiddelen en PFOS is 

daarnaast het generiek emissiebeleid de geëigende weg om deze stoffen aan te 
pakken. Dit omvat o.a.: 
o Volgen landelijk (emissie)beleid m.b.t. de prioritaire stoffen en middelenge-

bruik; 
o Programma landbouwemissie m.b.t. ammonium en gewasbeschermingsmidde-

len; 
o Baggerprogramma m.b.t. alle stoffen; 
o Zuiveringsprogramma m.b.t. met name ammonium. 

 
 
 
Aanbeveling: De huidige monitoring uitbreiden met de bioassays conform het toxiciteit 
spoor van ESF 8. 
 

4.9 Conclusie ESF1-8 

 
Sleutelfactor Beoordeling 
ESF1 Productiviteit water  
ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  

ESF 4 Habitatgeschiktheid  
ESF 5 Verspreiding  
ESF 6 Verwijdering  

ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  

 
Uit de ESF Analyse komt naar voren dat in de Vaarten zuidelijk veengebied de knelpun-
ten zitten op de hoge productiviteit van het water, een te hoge productiviteit van de bo-
dem. Een ongeschikt habitat voor waterplanten, macrofauna en vis. Een te intensief 
schoningsbeleid en een onvoldoende toxiciteit. 
 



 

Pagina 18 van 32  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.103120 

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 landbouwbeleid G01 Kansrijk, want geen 

bezwaar. 
 Coördinatie en aan-

pak door landbouw-
team van Rijnland. 

2 Generiek emissiebeleid G01 Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

  

3 Bodemonderzoek + slib-
maatregelen (indien nodig)  

S01 Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

  

4 Behoud en beheer oeverbe-
groeiing en NVO’s 

BE03 Kansrijk, want Rijn-
land kan dit zelf 
uitvoeren en er is 
draagvlak voor. 

 Onderzoek waar ver-
breding van de wa-
tergangen mogelijk 
is, zodat ook boeren 
ecologisch kunnen 
schonen.  
Bij andere terreinei-
genaren draagvlak 
onbekend. 

5 Onderzoek naar oorzaak 
uitblijven waterplanten 

S01 Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

 Ook aandacht voor de 
rivierkreeft. Vergelijk 
goed met plekken in 
hetzelfde gebied waar 
wel waterplanten 
groeien. 

6 Vispassages aanleggen rich-
ting polder (zie visie vismi-
gratie) 

IN15 Kansrijk, maar op 
slechts enkele loca-
ties. 

 Onderzoek de effecti-
viteit.  

7 Vaarverboden vasthouden 
en handhaven 

RO02 Geen advies moge-
lijk, want tegenge-
stelde input uit het 
gebiedsadvies. 

 Afhankelijk van be-
stuurlijke keuzes.  

Toevoeging na af-
stemming met ex-
perts: Deze maat-
regel heeft een  
groot effect op de 
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KRW-maatlat, dus 
een wenselijke 
maatregel. Echter, 
dit vraagt een be-
stuurlijke besluit. 

8 Oevers uitrasteren indien 
vee aanwezig is 

IN20 Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

 Weinig vee aanwezig.  

9 Controleren Onderhouds-
concepten WGP 

n.v.t. Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

  

10 Alleen water de polders in-
laten ten behoeve van peil-
beheer 

IN03 Niet kansrijk, want 
schuiven zijn nu 
vooral in particulier 
beheer, dus regule-
ren is ingewikkeld. 
Ook weinig draag-
vlak onder gemeen-
ten. 

 Belasting komt in 
dezelfde hoeveelheid, 
maar dan geconcen-
treerd alsnog op de 
polder. 
 
In de stresstest van 
Zoeterwoude wordt 
opwarming van water 
in de polders als be-
dreiging genoemd. 

11 De particuliere inlaten slui-
ten; als alternatief kunnen 
vijverpompen worden geïn-
stalleerd om het peil in de 
hoogwatervoorzieningen te 
handhaven met polderwa-
ter; 

IN03 Niet kansrijk, vraagt 
veel inzet op regel-
geving, informeren 
en handhaving en 
vraagtekens bij de 
effectiviteit.  

  

12 Watergangen (hoofdwater-
gangen én overige water-
gangen) op diepte houden, 
brengen of ervoor zorg dra-
gen dat betreffende onder-
houdsplichtige dat doet. 

BE04 Kansrijk, want er is  
draagvlak voor bij 
gemeenten, maar 
dit kan alleen met 
behulp van een 
diepteschouw.  Te-
vens hierdoor min-
der opwarming in 
de zomer. 

  

 Aanvullende maatregel: 

Onderzoek of pilot naar een 
ander inlaatregime (in ge-
bieden met veel particuliere 
inlaten). 

S01 Kansrijk, vanwege 
de voordelen van 
een ander regime 
van inlaten, zowel 
voor waterkwaliteit 
als waterkwaliteit 
en ook kan er mo-
gelijk energie be-
spaard worden 
doordat minder wa-
ter hoeft te worden 
weggepompt. 

 Zie aandachtspunten 
bij maatregel 10 en 
11. 

 
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 wordt geadviseerd om deze maatregelen op te nemen in de definitieve 
maatregelenlijst. Wat betreft de maatregelen met het advies ‘niet kansrijk’, wordt gead-
viseerd deze niet op te nemen in de definitieve maatregelenlijst. Tenslotte zijn er enkele 
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maatregelen waarvoor vanuit het gebiedsproces geen advies kan worden gegeven, als er 
bijvoorbeeld nader onderzoek of een bestuurlijk besluit nodig is.  

5.3 Samenwerkingsmogelijkheden  

Er zijn een aantal stakeholders die in het gebiedsproces hebben aangegeven te willen 
samenwerken in de uitvoering van (aanvullende) maatregelen, te weten; 
 
Maatregel Natuurvriendelijke oevers of andere ecologische maatregelen 
Stakeholder Gemeente Zoeterwoude 
Motivatie/reden Bureau ATKB heeft onderzoek gedaan voor Zoetermeer om te kijken 

waar ecologische kansen liggen om dit te versterken. Zie eindrap-
port: Verkenning natuurmaatregelen buitengebied Zoetermeer/ 
Zoeterwoude ( Voorjaar 2018). 

Contactgegevens Caroline van Heijningen Gemeente Zoeterwoude 
 

Maatregel Natuurvriendelijke oevers of andere ecologische maatregelen 
Stakeholder Gemeente Zoeterwoude 
Motivatie/reden Zoeterwoude kijkt naar de Weipoortseweg om het lint te versterken 

voor het bijenlandschap samen met bewoners.  
Contactgegevens Jet de Lange  Gemeente Zoeterwoude 
 
Maatregel Natuurvriendelijke oevers  
Stakeholder Rijkswaterstaat 
Motivatie/reden Meekoppelkans met uitbreiding A4 
Contactgegevens Via relatiemanager Rijnland 
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5.4 Kaart 
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5.5 Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd twee maatregelen (alleen water de pol-
ders inlaten ten behoeve van peilbeheer, de particuliere inlaten sluiten) af te laten vallen. 
In plaats daarvan wordt een onderzoeksmaatregel met betrekking tot een ander inlaatre-
gime toegevoegd. De overige  voorgestelde maatregelen kunnen op de definitieve maat-
regelenlijst, waarbij voor het zoneren van scheepvaart en het behoud van vaarverboden 
een bestuurlijke beslissing nodig is. Voor de maatregel met betrekking tot natuurvriende-
lijke oevers zijn diverse samenwerkingskansen geïdentificeerd.  
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6. Conclusie  

Maatregelen  
 
Type maatregel ESF Maatregel-

code 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, n-u, 
u): zie werkblad 14 ESF8 stoffen 8 

S06 

Behoud en beheer oeverbegroeiing en NVO’s 4 BE03 
Bodemonderzoek + slibmaatregelen (indien nodig)  3, 4, 8 S01 
Controleren Onderhoudsconcepten WGP 6 BE03 
Generieke emissiemaatregelen landbouw en AWZI 1, 8 G01 
?????   IM01 
Oevers uitrasteren indien vee aanwezig is 6 S02 
Onderzoek of pilot naar een ander inlaatregime (in gebieden 
met veel particuliere inlaten) 1 

S06 

Onderzoek voor uitblijven waterplanten 4 S01 
Vaarverboden vasthouden en handhaven 4, 6 RO02 
Watergangen (hoofdwatergangen én overige watergangen) op 
diepte houden, brengen of ervoor zorg dragen dat betreffende 
onderhoudsplichtige dat doet. 8 

BE04 

Onderzoek of pilot naar een ander inlaatregime (in gebieden 
met veel particuliere inlaten) 

8 S01 

 
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 0,49 Goed 

biologie Waterplanten 0,6 0,33 0,33 Goed 

Biologie  Macrofauna 0,6 0,4 0,39 Matig 

biologie Vissen 0,6 0,6 0,53 Matig 

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,77 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,34 0,37 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 84 Goed 

BOS pH 5,5-8,0 5,5-8,0 7,9 Goed 

BOS Chloride 300 300 284 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,6 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 1,18 Goed 

 
Op basis van het bovenstaande maatregelen en technische doelaanpassingen wordt ver-
wacht dat de Vaarten Zuidelijk Veengebied in 2027 voldoet aan de doelstellingen. 
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Bijlage 1 - Sessies en Stakeholders 

Sessies  
 
Natuur- en milieusessie 
Datum: 14 januari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Voor deze sessie zijn de natuur- en milieuor-
ganisaties uitgenodigd die deelnemen aan het bestuurlijk overleg Natuur en Milieu van 
Rijnland en contactpersonen van natuur- en milieuorganisaties die waren genoemd als 
stakeholder van Rijnland in interne sessies. Ook waren enkele drinkwaterbedrijven aan-
wezig als beheerder van Natura2000-gebieden. De stakeholders zijn eerst geïnformeerd 
over het doel van de KRW en het gebiedsproces. Daarna is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven wel-
ke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. De stakeholders 
hebben vervolgens input geleverd vanuit het belang van hun sector. 
 
Interne sessie met relatiemanagers en gebiedscoördinatoren 
Datum: 4 februari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: In de sessie is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven wel-
ke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Daarop is ver-
volgens input geleverd door relatiemanagers en gebiedscoördinatoren. Zij hebben input 
geleverd vanuit een respectievelijk strategische/tactische en omgevings-/operationele 
bril.  Ook was een afvaardiging van het landbouwteam aanwezig.  
 
Externe sessie 
Datum: 18 februari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Deze sessie was georganiseerd voor externe 
stakeholders op het gebied van industrie, visserij, watersport en grote gebiedspartijen. 
Ook de provincie Zuid-Holland was vertegenwoordigd. De stakeholders zijn eerst geïn-
formeerd over het doel van de KRW en het gebiedsproces. Daarna is toelichting gegeven 
op de analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gege-
ven welke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. De sta-
keholders hebben vervolgens input geleverd vanuit het belang van hun sector. 
 
Interne sessie met praktische en technische bril 
Datum: 19 februari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: In de sessie is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven wel-
ke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Er is gesproken 
met een projectleider van diverse KRW2-uitvoeringsprojecten en iemand van het cluster 
realisatie en onderhoud. Zij hebben input geleverd vanuit een praktische en technische 
invalshoek.  
 

Interne stakeholders 
 
Stakeholder Geraadpleegd op   
Naam Functie  
Anne Kuiten Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Johan Kolk Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Fetse Visser Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Marcel Betgen Gebiedscoördinator 4 februari 2020 
Paul Hollander Projectleider KRW2 19 februari 2020 
Louis van Dam  Kennisleider cultuurtechniek 19 februari 2020 
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Externe stakeholders 
 
Stakeholder Sector Geraadpleegd op 

Zuid-Hollands Landschap Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Waternet Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Stichting Duinbehoud Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Dunea Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Natuurmonumenten Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Landschap Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Recreatie Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Staatsbosbeheer Natuur & Milieu 27 januari 2020 

Provincie Zuid - Holland Overheid  18 februari 2020 

s-Gravenhaagse H.S.V. Sportvisserij 18 februari 2020 

TKBN Recreatie (watersport) 18 februari 2020 

Toerzeilers Recreatie (watersport) 18 februari 2020 

Duikteam Haarlemmermeer Recreatie (watersport) 18 februari 2020 

Sportvisserij MidWest Nederland Sportvisserij 18 februari 2020 

HSV de Brasem Ter Aar Sportvisserij 18 februari 2020 

Gemeente Leiden Overheid  27 februari 2020 

Gemeente Leidschendam-Voorburg Overheid  18 februari 2020 

Gemeente Zoeterwoude Overheid  25 februari 2020 

Onderwatersport Recreatie (watersport) 18 februari 2020 

ADV Atlantis Alphen aan den Rijn Recreatie (watersport) 18 februari 2020 

KNWV Recreatie (watersport) 18 februari 2020 

Staatsbosbeheer Natuur & Milieu 18 februari 2020 

HSV Alphen a/d Rijn Sportvisserij 18 februari 2020 

WSCR - surf Recreatie (watersport) 18 februari 2020 

St. Weids Bloemendaal Gebiedspartij 18 februari 2020 

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 

Opgehaalde input per maatregel 
 
Generieke maatregelen 
Maatregel 1 Generiek landbouwbeleid 
 Geen input.  
 
Maatregel 2 Generiek emissiebeleid 
 Geen input.  
 
Specifieke maatregelen 
Maatregel 3 Bodemonderzoek + slibmaatregelen (indien nodig) 
Interne sessie Discussie over de beheerder: wie is beheerder en zou dit moeten 

doen?  

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Prima maatregel. 

Gemeente Zoeter-
woude 

De gemeente is voorstander van een diepteschouw, zodat ook 
overige watergangen structureler worden gebaggerd. 

Gemeente Zoeter-
woude 

Verder geeft de gemeente aan dat het wenselijk zou zijn dat er 
gebaggerd wordt tot de vaste bodem, zodat nalevering van P en 
vervuilingen uit de bagger worden teruggebracht. 

 
Maatregel 4 Behoud en beheer oeverbegroeiing en NVO’s  
Interne sessie Watergangen zijn smal, dus daar is geen ruimte voor NVO’s. 
Interne sessie Rijkswaterstaat nu bezig met het uitbreiden van de A4. Die ligt 

deels in de polders. Kansrijke locatie om bij compensatie NVO’s 
aan te leggen (zie kaart).  

Interne sessie Doe ook onderzoek of je ergens poldersloten kunt verbreden en 
dan ecologisch schonen in samenwerking met blauwe diensten.  

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Prima maatregel. 

Toerzeilers en ADV 
Atlantis 

Kans om perceeleigenaren en maaimachinisten te informeren dat 
alles schonen niet noodzakelijk is.  

SVMWN Belangrijk dat rekening wordt gehouden met bereikbaarheid van 
vislocaties. Vissers zijn niet tegen nvo’s, maar belangrijk dat 
wordt overlegd over de locaties en bereikbaarheid.  

Externe sessie Rondom ’t Geertje (is een boerderij) en Noord Aa (plas) (zie 
kaart) kunnen nvo’s aangelegd worden. ’t Geertje zou hier ook 
beheer kunnen doen. 

Gemeente Leiden Het is een primaire watergang dus het groot en klein onderhoud 
ligt bij het hoogheemraadschap.   Als je hier iets wil aan de wes-
telijke oever van deze watergang , dan heb je te maken met 
Rijkswaterstaat.   

Gemeente Leid-
schendam-Voorburg 

Betreft hier watergangen die druk bevaren worden door recreatie-
vaart, waardoor de aanleg van NVO’s moeilijk wordt. Veel van de 
huidige oevers zijn uitgevoerd met een harde beschoeiing, waar-
door geen begroeiing mogelijk is. 
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Gemeente Zoeter-
woude 

Natuurvriendelijke oevers aan de Oostbroekwetering vanaf de 
Zoetermeerse plas naar de Oude Rijn (zie kaart). Dit is een kans 
die benoemd is door de gemeente Zoetermeer in het kader van 
het bijenlandschap. Bureau ATKB heeft onderzoek gedaan voor 
Zoetermeer om te kijken waar ecologische kansen liggen om dit 
te versterken en dit was er een van. Zie eindrapport: Verkenning 
natuurmaatregelen buitengebied Zoetermeer/ Zoeterwoude ( 
Voorjaar 2018). 

Gemeente Zoeter-
woude 

Zoeterwoude kijkt naar de Weipoortseweg om het lint te verster-
ken voor het bijenlandschap samen met bewoners. (meer info Jet 
de Lange, gemeente Zoeterwoude). 

Gemeente Zoeter-
woude 

Gemeente is geen eigenaar van de gronden. De vraag is of on-
dernemers daar voor open staan. Er is op het moment niemand 
die de handschoen hiervoor oppakt. 

 
Maatregel 5 Onderzoek naar oorzaak uitblijven waterplanten 
Interne sessie Ook onderzoek doen naar rivierkreeften.  
Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Prima maatregel. Kijk naar de omstandigheden op locaties waar 
wel natuurvriendelijke oevers groeien. 

Gemeente Leid-
schendam-Voorburg 

Aanwezigheid/overlast van rivierkreeft (exoot) is hiervan een mo-
gelijke oorzaak. 

 
Maatregel 6 Vispassages aanleggen richting polder  
Interne sessie Kansrijke locaties bij A4 (zie kaart voor 3 kansrijke locaties) 
Interne sessie Kansrijk: Nieuwe Driemans Polder. Die gaat regelmatig open 

(eens in de vijf jaar) 
Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Check het onderzoek wat nu wordt gedaan voor kansrijke locaties 
vismigratie. 

Gemeente Leid-
schendam-Voorburg 

Is dit nodig (wil vis naar deze diepe veenpolders, waar de water-
kwaliteit minder is)? 

 
Maatregel 7 Vaarverboden vasthouden en handhaven 
Interne sessie Er is een lobby gaande om meer vaarbewegingen toe te staan. 

Mogelijk wordt op bestuurlijk niveau een andere keuze gemaakt.  
SVMWN Het is belangrijk om aan te geven dat het echt alleen om gemo-

toriseerde voertuigen gaat. Bij zijn visvereniging vissen veel 
mensen vanuit een bellyboat, dit is geen gemotoriseerd voertuig 
en zal daardoor niet voor een opwoelend effect zorgen. 

PZH Er zit al weinig kleine recreatievaart in deze polders.  
Gemeente Leiden Gemeente Leiden is  hier vaarwegbeheerder. Watergang wordt 

(recreatief) bevaren.  Staat in verbinding met Kagerplassen en 
een haventje verder op in zuidelijke richting, gelegen binnen de 
gemeente Leidschendam Voorburg. 

Gemeente Leid-
schendam-Voorburg 

Er is nu geen verbod. 

Gemeente Zoeter-
woude 

Gemeente vindt het vanuit recreatie prima als het vaarverbod op 
de Weipoortevliet beter gehandhaafd wordt. Extra vaarrecreatie 
daar vindt de gemeente niet wenselijk.  

Gemeente Zoeter-
woude 

De gemeente heeft een tekening gemaakt hoe de onderne-
mers/bootverhuurders de vaarroutes voor externe recreatie nu 
stimuleren. Vanaf het Geertje naar de Meerburgerwetering en 
vanaf de Meerburgerwetering doorsteken richting Leiden of naar 
de Oude Rijn. In de gemeente is hier geen beleid voor behalve 
dan dat we inzetten op externe recreatie (wandel, fiets, klein-
schalig varen). Zie bijlage 3.  
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Maatregel 8 Oevers uitrasteren indien vee aanwezig is 
Interne sessie Er is al een nieuwe manier van inspectie/handhaving. Behouden 

zo. 
Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Gebeurt al aardig, wordt gehandhaafd vanwege vertrapping kade.  

Landbouwteam Het nut hiervan wordt wel ingezien, het heeft een positief effect 
op de ecologie en stevigheid van de slootkanten, maar het is wel 
bewerkelijk. Zeker als je met enige regelmaat wil maaien zijn pa-
len langs de kant hinderlijk en het weghalen / verplaatsen kost 
tijd. Je zult toch, zelfs bij een NVO onderhoud moeten plegen. In 
een drukke oogstperiode is tijd dan ook zeker een beperkende 
factor. Ook de onkruid druk vanuit de kanten neemt toe en je 
bent verplicht gebruik te maken van een veedrink bak of -plaats. 
Dit zijn extra inspanningen die vergoed moeten worden. Dus wel 
opnemen in de maatregelen, maar wel vergoeding nodig. Mogelijk 
is er combinatie te maken met het (huidige) botanisch pakket niet 
beweiden (13) van maart tot augustus! 

PZH Er is hier maar weinig vee aanwezig.  
Gemeente Leid-
schendam-Voorburg 

Wordt al gedaan. 

 
Maatregel 9 Controleren Onderhoudsconcepten WGP 
Interne sessie Interne actie die al loopt. 
 
Maatregel 10 Alleen water de polders inlaten ten behoeve van peilbeheer 
Interne sessie Inventariseren en informeren bij particulieren is van belang. 
Interne sessie Daarbij is er ook een duurzaamheidsargument van toepassing. 
Interne sessie Ivm temperatuur zou je kunnen pleiten voor wel inlaten, dit doen 

gemeenten ook. 
Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Belasting komt in dezelfde hoeveelheid, maar dan geconcentreerd 
alsnog op de polder. 

Externe sessie Van deze maatregel wordt de polder schoner, maar de boezem 
niet. Schuiven zijn nu vooral in particulier beheer, dus dat maakt 
het wel ingewikkelder. 

Gemeente Leid-
schendam-Voorburg 

Hier zijn we al heel terughoudend in. 

Gemeente Zoeter-
woude 

In de stresstest van Zoeterwoude wordt opwarming van water in 
de polders als bedreiging genoemd. Hoe reageert dit water opge-
laden met fosfaat bij hogere temperaturen? 

Gemeente Zoeter-
woude 

In stedelijk gebied kan dit tot stankklachten leiden, in agrarisch 
gebied wellicht problemen met veedrinking. 

 
Maatregel 11 De particuliere inlaten sluiten; als alternatief kunnen vij-

verpompen worden geïnstalleerd om het peil in de hoog-
watervoorzieningen te handhaven met polderwater; 

Interne sessie Gaat om  informeren en handhaven van perceeleigenaren. 
Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Niet haalbaar. Er zijn honderden inlaten, lukt niet om er vanaf te 
komen. Als dit is om mtr 9 op te lossen, check of die goed is on-
derbouwd.  

Gemeente Leid-
schendam-Voorburg 

Is soms mogelijk, maar zolang deze hoogwatersloten niet goed 
beschreven zijn en de handhaving hiervan geen prioriteit heeft, 
wordt dit moeilijk. 
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Gemeente Zoeter-
woude 

Is deze relatief kleine maatregel voor waterkwaliteit te verdedi-
gen? Eigenaar hoogwatervoorziening wordt op kosten gejaagd 
(pomp aanschaffen, energie) en het is niet duurzaam. Wellicht is 
beter voorlichten voldoende? 

 
Maatregel 12 Watergangen (hoofdwatergangen én overige watergan-

gen) op diepte houden, brengen of ervoor zorg dragen dat 
betreffende onderhoudsplichtige dat doet. 

Interne sessie Dit lastig, want we hebben geen diepteschouw in dit gebied. 
Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Als dit boezemwater is, wordt dit al gedaan.  
Rijnland handhaaft niet op onderhoudsplicht, dus niet haalbaar. 

Gemeente Leid-
schendam-Voorburg 

Indien watergangen in de polder op diepte zijn, zullen ze een be-
tere waterkwaliteit (minder opwarming in de zomer) krijgen, 
waardoor het uitgemalen polderwater ook een betere kwaliteit zal 
hebben. 

Gemeente Zoeter-
woude 

Gemeente is voorstander van een diepteschouw. Wellicht ook 
communiceren? 

 
Aanvullende maatregelen 
 
Stakeholder Maatregel Advies 
Interne sessie, ex-
terne sessie, ge-
meente Zoeterwou-
de 

Aanleg natuurvriendelijke oevers  Niet opnemen in de maatre-
gelenlijst, want daar is geen 
ruimte voor, dus niet uitvoer-
baar.  

Gemeente Zoeter-
woude 

Invoeren diepteschouw  Geen advies, dit is een be-
stuurlijke keuze.  

Gemeente Zoeter-
woude 

Baggeren tot de vaste bodem, 
zodat nalevering van P en ver-
vuilingen uit de bagger worden 
teruggebracht. 

 Hangt samen met het door-
spoelen van de polders. Kan 
alleen als doorspoelen wordt 
verminderd.  
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Bijlage 3 – Kaart gemeente Zoeterwoude 
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Bijlage 4 – Technische doelaanpassing 

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

- Expert judgement en aquokit; 
- KRW-verkenner. 

 
Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met expert judgement 
en de aquaokit. 
Reeds “goede” scores worden niet genoemd tenzij hiervoor een reden is. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 
oordeel Verwachte 

toetswaarde 
oordeel 

BOS Fosfor 0,15 0,37 Ontoereikend 0,34 Ontoereikend 

 
Generieke emissie maatregelen zorgen naar verwachting voor een reductie van 10%. 
Naar verwachting zal het verminderen van doorspoelen polders in dit gebied niet veel 
mogelijk zijn. Doel wordt 0,34 mgP/l. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 
oordeel Verwachte 

toetswaarde 
oordeel 

Biologie Algen 0,6 0,49 Matig 0,4 Matig 

 
Naar verwachting is het aantal Quagga mosselen in de Vaarten aan het afnemen. Dit 
kwam ook uit de monitoringsrapportage visstand 2019. Deze achteruitgang in Quagga 
mosselen zorgt voor een toename alg. verwachte toetswaarde wordt 0,4. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 
oordeel Verwachte 

toetswaarde 
oordeel 

biologie Waterplan-
ten 

0,6 0,33 Ontoereikend 0,3 Ontoerei-
kend 

 
Maatregelen die voorgesteld worden gaan over behoud huidige situatie, huidige situatie 
wordt doel. Doel wordt 0,3EKR. 
 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 
oordeel Verwachte 

toetswaarde 
oordeel 

Biologie Macrofau-
na 

0,6 0,39 Matig 0,4 Matig 

 
Verminderen intensief schonen zal mogelijk de habitat voor macrofauna kunnen verbete-
ren. Het doel wordt 0,4 EKR. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 
oordeel Verwachte 

toetswaarde 
oordeel 

Biologie vissen 0,6 0,53 Matig 0,6 Goed 

 
Aanleg vispassages van boezem naar polder kan het leefgebied van de vis vergroten. 
Hierdoor kan de visstand in de boezem ook toenemen. Doel blijft 0,6 EKR. 
 
Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-
Verkenner. 
 



 

Pagina 32 van 32  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.103120 

Na indiening van de aangepaste-lijst naar aanleiding van het technisch document voor 
Vaarten Zuidelijk Veengebied 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 Zuidelijk Veengebied 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 

1
0 

Vaarten Zuide-
lijk Veengebied 

M10 NL13_45 other Vol 643462 The_geom 

 
Vaarten Zuidelijk Veengebied, NL13_45 is een M10. In de volgende tabel zijn de gekozen 
parameters weergegeven die relevant zijn voor M10. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

Maintenance Onderhoud (2 klassen) 1,7 Ecologischer onderhoud 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

2,8 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,34 Zie EJ 

Shipping Scheepvaart activiteit (2 
klassen) 

2 Scheepvaart 

Shore Oeverinrichting (3 klas-
sen) 

1,66 Huidige situatie 

Waterlevel 
dynamics 

Peilbeheer (3 klassen) 2 Vast Peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Vaarten Zuidelijk Veengebied de volgende 
GEP waarden volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per 
KRW-maatlat die geldt voor M10. 
 
Vis (GEP: 0,5) 
Alg (GEP: 0,47) 
Macrofyten (GEP: 0,33) 
Macrofauna (GEP: 0,49) 
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