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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

KRW toetsing 

 
De toestand voor de Veender- en Lijkerpolder is weergegeven in onderstaande tabel. In 
KRW1 en KRW 2 was het meetpunt gekoppeld met de Gouwepolder.  
 

 
Het waterlichaam voldeed in 2013 niet aan de doelstellingen  KRW2. De vegetatie en de 
macrofauna scoren ontoereikend en matig. De chemie voldoet niet. 
 
De ESF analyse is gezamenlijk met het watergebiedsplan opgesteld. In het 
watergebiedsplan is eveneens een knelpuntenrapport opgesteld voor de Veender- en 
Lijkerpolder buiten de bedijking (deze polder komt overeen met KRW-waterlichaam 
Veender- en Lijkerpolder). 
 

ESF score 

 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  
ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  
ESF4 Habitatgeschiktheid  
ESF5 Verspreiding  
ESF6 Verwijdering  
ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  

 
Dit waterlichaam kenmerkt zich door een bodem met veen, klei en zavel doorsneden 
door veel en vrij diepe watergangen. Het water is voedselrijk (hoewel de externe 
belasting dichtbij de kritische belasting ligt) met glastuinbouw dat voor een deel van 
functie verandert naar bewoning. Er valt voldoende licht op de bodem. De habitat is 
ongeschikt door de aanwezigheid van slib en beschoeide of met plastic bedekte oevers. 
Het gemaal vormt een barrière voor vismigratie vanuit de boezem naar de polder, hoewel 
verbinding van boezem met polder zinvol is. 100% van de overige watergangen wordt 
geschoond. Riooloverstorten en gewasbeschermingsmiddelen uit de glastuinbouw 
belasten het waterlichaam. 
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Maatregelen 

 

Naam (KRW portaal) ESF  LokaalID 

Aanleg natuurvriendelijke oevers* 4 NL13_48-021 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, n-u, u) 8 NL13_48-030 

Slibmaatregelen* 1, 3, 4 NL13_48-014 

Brongericht nutriënten - landelijk beleid 1 BM/GB 

Stimuleren verwijderen plastic en beschoeiing derden* 4 NL13_22-007 

Verminderen emissie gewasbeschermingsmiddelen landbouw - 
landelijk 

8 BM/GB 

Brongericht nutriënten - landelijk beleid 1, 8 BM/GB 

Optimaliseren inlaat* 1 NL13_22-005 

Afspraken over het optimaliseren van riolering* 1 NL13_22-006 

KRW-voorlichtingsprogramma 6 NL13_48-027 

Beperken peilverlaging* 1, 3 NL13_22-003 

Zoneren vaarbewegingen* 4, 8 NL13_48-025 

 

 maatregelen worden uitgewerkt in het watergebiedsplan 
  
 
 

Technische doelaanpassing 

 
Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,5 0,5 0,52 Goed 

biologie Waterplanten 0,3 0,25 0,25 Goed 

Biologie  Macrofauna 0,5 0,4 0,42 Goed  

biologie Vissen 0,6 0,6 0,58 Matig 

BOS Stikstof 2,8 2,8 1,73 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,82 0,82 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 75 Goed 

BOS pH 5,5-8,0 5,5-8,0 7,97 Goed 

BOS Chloride 300 300 88 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 25,3 Matig 

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

 
Uit de technische doelaanpassing voor KRW3 volgt een wijziging voor de doelen van de 
ecologische maatlatten Alg, Waterplanten, Macrofauna en Fosfor. 
 
De Veender- en Lijkerpolder ondergaat de komende jaren een grote gebiedsontwikkeling. 
De woningbouw opgave, met bijkomende recreatievaart (1000 boten) die hier 
gerealiseerd gaat worden zorgt er voor dat de waterkwaliteit in de polder misschien wel 
achteruit gaat. Afstemming met de provincie/gemeente is nodig om nieuwe doelen vast 
te zetten. 
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2. Kenmerken waterlichaam 

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

2.1 Administratieve gegevens 

 
Tabel 1 Administratieve gegevens 

Parameter Waarde Figuur 1: Ligging 
waterlichaam 

KRW code NL13_22 

 

KRW meetpunt ROP14323   
In KRW1 gekoppeld aan ROP40A04 

Watertype M10, Laagveenvaarten en –kanalen 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Polder 
VHR gebied Nee 
Zwemwaterlocatie Nee. De zwemwaterlocatie ligt in de 

buurt van het gemaal. Het 
polderwater kan deze locatie wel 
beïnvloeden. 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam van de Veender- en Lijkerpolder ligt in het midden van Rijnland, zie 
figuur 1. Er zijn geen wijzigingen in het waterlichaam ten opzichte van de voorgaande 
KRW perioden. Het waterlichaam en het zoekgebied zijn weergegeven in figuur 2.  
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Figuur 2 Waterlichaam en zoekgebied Veender- en Lijkerpolder 

 

gemaal 

Braassemermeer 

Roelofarendsveen

Paddegat 
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2.3 Functies, landgebruik 

De oppervlakte van het waterlichaam is 356 ha. Het landgebruik is divers en versnipperd. 
Agrarisch gras, bebouwing en hoogwaardige teelten komen naast elkaar voor. Het 
percentage oppervlakte water is hoog (13%). In onderstaande Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 3 en Tabel 2 is het landgebruik weergegeven.  
 
In dit gebied wordt op initiatief van de gemeente Kaag en Braassem gewerkt aan 
herinrichting. Er wordt bebouwing gerealiseerd (onder de naam Braassemerland). De 
gemeente heeft hiervoor het gebied opgedeeld in kleinere eenheden en schakelt 
projectontwikkelaars in voor de realisatie. Het project is in de uitvoeringsfase. Rijnland 
overlegt met de gemeente om ervoor te zorgen dat bij de herinrichting ook rekening 
wordt gehouden met de eisen van de KRW, zodat daarna aan het GEP voldaan wordt.  
 

 
Figuur 3 Landgebruik Veender- en Lijkerpolder   
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Tabel 2 Landgebruik  

Landgebruik % 

agrarisch gras 26 

akkerbouw 0 

hoogwaardige teelten 23 

bebouwd  32 

natuur 6 

water 13 

2.4 Hydrologie 

De Veender- en Lijkerpolder slaat overtollig water via het poldergemaal Veender- en 
Lijkerpolder buiten de bedijking uit op het boezemwater van het Braassemermeer. Het 
gemaal staat aan de oostzijde van Roelofarendsveen. In de polder bevinden zich inlaten 
in het oosten die water inlaten vanuit het Braassemermeer en het Paddegat en in het 
westen water inlaten vanuit de polder. Een deel van het water wordt voornamelijk t.b.v. 
peilhandhaving doorgevoerd naar naastgelegen polder Het gebied is een 
wegzijgingsgebied. In de regionale studie “Hydrologie en waterkwaliteit van Midden 
West-Nederland” (ICW 1976) is een gemiddelde wegzijging van 0,25 mm per dag 
berekend. Door de weerstand van de afdekkende laag is de mate van wegzijging gering. 
Het zomerpeil is -1,48 m NAP, het winterpeil: -1,52 m NAP.  
De gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) is kleiner dan 40 cm beneden maaiveld 
en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) 50 à 80 cm beneden maaiveld, dit komt 
overeen met grondwatertrap II (Stiboka, 1982). 
Uit berekeningen door Rijnland volgt dat de Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking 
niet voldoet aan de NBW-normen. Onvoldoende berging en afvoercapaciteit van het 
oppervlaktewatersysteem kan leiden tot tijdelijke wateroverlast: als gevolg van hevige 
neerslag overstromen gebieden vanuit sloten, vaarten, grachten en kanalen. Door 
klimaatverandering en toenemende bebouwing van het landelijk gebied neemt de kans 
op wateroverlast toe. Bovendien worden de schadelijke effecten van wateroverlast 
groter, omdat de economische waarde van het overstroomde gebied is toegenomen.  
In droge perioden onttrekken tuinders veel water aan de watergangen waardoor de 
waterdiepte (te veel) afneemt. Dit kan waterkwaliteitsproblemen geven in droge perioden 
(Rijnland, 2012). 
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3. Huidige situatie en ontwikkelingen waterlichaam  

3.1 Doelstellingen KRW1 en KRW2 

De doelen voor de Veender- en Lijkerpolder zijn weergegeven in Tabel 3. In KRW1 en 
KRW 2 wat het meetpunt gekoppeld was met de Gouwepolder.  
 
Tabel 3 Doelen Veender- en Lijkerpolder 

Parameter Defaultnorm watertype 

M10 

Doelstelling KRW2 

(GEP) 

Biologische Kwaliteitselementen 
Algen 0,6 0,5 
Waterplanten 0,6 0,3 
Macrofauna 0,6 0,5 
Vissen 0,6 0,6 

   
Biologie ondersteunende stoffen 
Stikstof (mg/l) ≤2,8 ≤2,8 
Fosfor (mg/l) ≤0,15 ≤0,15 
Zuurstofverzadiging (%) 40-120 40-120 
Zuurgraad (pH) 5,5 – 8,0 5,5 – 8,0 
Chloride (mg/l) ≤300 ≤300 
Temperatuur (◦C) ≤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 34). In KRW2 zijn de 
doelen voor algen, waterplanten en macrofauna aangepast, dit is in het 
achtergronddocument KRW2 nader toegelicht. 
 
De chemische doelen zijn voor alle waterlichamen gelijk. Het is niet mogelijk om voor de 
chemie de doelen aan te passen.   

3.2 Maatregelen periode 2009-2019 

Overwegingen maatregelen voor KRW2 

In dit waterlichaam is de gemeente bezig met herinrichting. De betrokkenheid van 
Rijnland bij de ontwikkeling van Braassemerland verloopt (nog steeds) moeizaam. 
Rijnland wil op een intensieve en proactieve wijze betrokken raken bij de 
gebiedsontwikkeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om riolering, waterberging, maar ook om 
waterkwaliteit en ecologie, en beheer en onderhoud van het oppervlaktewater. 
 
Een vispassage vinden we ten behoeve de vispopulatie in de polder niet nodig. De polder 
zelf is groot genoeg en moet voldoende habitat kunnen bieden voor een gezonde 
vispopulatie. Bij de herinrichting van het gebied moet daar rekening mee worden 
gehouden. Voor de boezem is het wel zinvol om deze polder te verbinden. Dit komt ter 
sprake bij het waterlichaam Braassemermeer.  
 
80% van de oevers is beschoeid, grotendeels in het centrale deel van de polder. De 
beschoeiing is veelal uitgevoerd met asbest. We willen wel zoveel mogelijk behouden van 
de reeds aanwezige natuurvriendelijke oevers door goed beheer en onderhoud. Voor heel 
Rijnland zijn we bezig met het opstellen van een beheer en onderhoudsplan, hierin zal 
deze maatregel verder worden gespecificeerd. 
 
 



_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Pagina 10 van 32  Hoogheemraadschap van Rijnland 

19.061611 

Voorstel maatregelen KRW2/KRW3 en watergebiedsplan 

Rijnland gaat proberen intensiever en op een proactieve wijze betrokken te raken bij de 
gebiedsontwikkeling. Via dit overleg wil Rijnland er voor zorgen dat bij de plannen 
rekening wordt gehouden met de eisen vanuit kwantiteit en kwaliteit. 
 
Het watergebiedsplan is in ontwikkeling, gewenste maatregelen voor de KRW zijn in 
beeld. Dit pakket wordt in samenwerking met de gemeente verder uitgewerkt.  
Autonome ontwikkelingen zijn veranderend landgebruik (van kassen naar woningen). 
 
De gemeente heeft plannen om een tweede sluis te laten maken om de toename van de 
recreatieve scheepvaart te faciliteren. 
 
Tabel 4 Maatregelen KRW2 

Maatregel KRW2 Omvang 

Betrokkenheid bij gebiedsontwikkeling verbeteren. pm 

Beheer en onderhoud natuurvriendelijke oevers voltooid 
 
In het waterlichaam zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. De totale lengte bedraagt 
circa 2.800 meter waarvan 1.800 meter in de primaire watergangen. De 
natuurvriendelijke oevers langs de primaire watergangen worden door Rijnland 
onderhouden. Het onderhoud vindt plaats op basis van het onderhoudsplan 
natuurvriendelijke oevers van Rijnland. 
 
Tabel 5 Maatregelen Watergebiedsplan 2019 

Maatregel Watergebiedsplan 

2019 

Bron Status 

Alle kassen moeten in 2027 een 
eigen zuivering/gesloten systeem 
hebben (wettelijk).  

WGP Voorstel, momenteel is 
onbekend hoeveel % 
hieraan voldoet 

Beperken bodemdaling, geen 
peilverlaging 

WGP Voorstel 

2 Varianten NVO  WGP Voorstel 
Ganzenvraat beperken WGP Voorstel 
Zonering gemotoriseerde 
scheepvaart 

 
 

WGP Voorstel 

Rioleringsproblemen aanpakken en 
riool overstorten verminderen 

WGP Voorstel 

Verspreiding vis van en naar 
boezem: nieuwe sluis visvriendelijk, 
vistrap bij gemaal bij vervanging 

WGP Voorstel 

Asbest vervuiling (t.g.v. 
beschoeiing) beperking 

WGP Voorstel 

Handhaving en voorlichting 
lekkende bassins 

WGP Voorstel 

Onderzoek optimaliseren inlaat WGP Voorstel 
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3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie 

 
Figuur 1 Toets waarden Veender- en Lijkerpolder 

 
De kwaliteit van de ecologische groepen is stabiel (Figuur 1). 

3.4 Toestand 2018 

De huidige situatie weerspiegelt de situatie van de afgelopen jaren, het waterlichaam 
voldoet niet. Het oordeel over de waterplanten, vissen en macrofauna is matig. De 
biologisch ondersteunende stoffen scoren matig, en de overige stoffen voldoen niet. De 
chemie totaal voldoet niet door normoverschrijdingen van niet-ubiquitaire prioritaire 
stoffen ubiqitair (Tabel 6). 
 
Tabel 6 Toestand 2019 

 

 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_22 
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4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

Ten behoeve van het watergebiedsplan is een ESF analyse uitgevoerd van dit 
waterlichaam. De beoordeling wordt hieronder kort weergegeven. 
 

4.1 ESF1 productiviteit water 

Ecologische sleutelfactor 1 voldoet als er geen overschot aan nutriënten is. Opgelost fosfor raakt 

dan uitgeput in het groeiseizoen. Troebelheid door algen treedt in dat geval niet of nauwelijks op. 

Er kan een soortenrijke onderwatervegetatie ontstaan met langzaam groeiende onderwaterplanten 

die het water helder houden. Dominantie van voedsel minnende onderwaterplanten zoals gedoornd 

hoornblad treedt niet op. 

 
De concentraties aan nutriënten zijn hoog en duiden op eutrofe situaties. De biologische 
gegevens duiden eveneens op een eutrofe situatie. Uit de analyse van de fosforbelasting 
blijkt dat de huidige belasting net boven de kritische belasting ligt, dit wordt mede 
veroorzaakt door het grote oppervlak aan water. Fosfor is voor bijna de helft afkomstig 
van waterinlaat. Een kwart is afkomstig uit kassen. Het overige deel is afkomstig uit het 
landelijke gebied (uit- en afspoeling meststoffen, veenafbraak). De hogere belasting dan 
de kritische belasting betekent dat er kans is op troebel, algenrijk water.  
 

 
Figuur 2 P belasting Veender- en Lijkerpolder 

 
Tabel 7 Relatieve bijdrage bronnen aan P-belasting 
 inlaat Kwel + 

uitspoeling 

Kassen 

Veender- en Lijkerpolder 42% 33% 25% 
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ESF1 rood: De huidige P-belasting is iets groter dan de kritische belasting. 

 

Maatregelen 

- Generiek landbouwbeleid 

- Bemesting beperken  

- Lozingen glastuinbouw tegengaan 

- Baggeren om ondiepe polderwateren te verdiepen (bereikt: verlaging 
temperatuur, grotere verdunning belasting) als gevolg van achterstallig 
onderhoud en als extra maatregel voor bijvoorbeeld habitatverbetering 

- Waterpeil niet verder laten mee zakken met inklinking veen 

- Optimaliseren inlaat 

- Riolering optimaliseren zodat afvoer van kassen ontvangen kan worden 
 

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. 

 
In de diepere wateren in de Veender- en Lijkerpolder was het doorzicht ongeveer 50 cm 
(veldbezoek, 10 april 2018). De bezochte watergangen waren ongeveer 1 meter diep, 
maar richting de oever worden ze geleidelijk ondieper.  
Van één fysisch-chemisch meetpunt zijn meerjarige gegevens beschikbaar van diepte en 
doorzicht. Op dat meetpunt is de ratio tussen doorzicht en diepte meestal meer dan 0,6 
en dus voldoende voor de groei van waterplanten. 
 
Tijdens het veldbezoek (10 april 2018) waren geen ondergedoken waterplanten 
zichtbaar. Wel groeiden er emergente planten (riet) en drijfbladplanten (gele plomp) in 
beperkte mate. Uit de biologische meetgegevens blijkt dat ondergedoken waterplanten 
op alle meetpunten voor komen. Op vier van de zes meetpunten is een bedekking van 
meer dan 40 % gemeten. Het gaat vooral om eutrofe soorten zoals waterpest en grof 
hoornblad. Smalle waterpest is een soort die met weinig licht toe kan. Grof hoornblad is 
niet-wortelend en heeft door zijn drijvende groeivorm een lagere lichtbehoefte dan 
wortelende soorten.  
 
Algen en slibdeeltjes spelen waarschijnlijk allebei een rol in de troebeling van het water 
voor de Veender- en Lijkerpolder. De plassen in de Veender- en Lijkerpolder zijn redelijk 
diep. Om toch voldoende licht op de waterbodem te laten vallen voor ondergedoken 
waterplanten moet het water minder troebel zijn dan in ondiepere wateren. Dit blijkt in 
deze polder over het algemeen geen probleem, er valt voldoende licht op de 
waterbodem. 
 
 

 

ESF 2 groen: Er valt voldoende licht op de bodem voor de groei van 
ondergedoken waterplanten. Uit meetgegevens blijken waterplanten 
inderdaad in soms grote bedekkingen voorkomen. 
 
 

Maatregelen 

Niet van toepassing 
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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. 

 
Bij gebrek aan recente data is de analyse gebaseerd op de bodemkaart. Hierbij is ervan 
uit gegaan dat klei en veengronden een hoge concentratie fosfor hebben. De toplaag van 
de bodem bestaat in het waterlichaam meestal uit lichte klei of zavel. Soms is lokaal een 
veenlaag van circa 70 cm dikte aanwezig en ook venige klei komt voor (bodemgegevens 
Dinoloket). Het veen aan het oppervlak is op veel plaatsen veraard. Daarom is het 
aannemelijk dat de waterbodem >500 g/kg P bevat. Dit betekent dat er zoveel fosfor in 
de waterbodem zit dat woekering van waterplanten te verwachten is.  
Uit de beperkte hoeveelheid biologische data blijken slechts weinig plantensoorten in 
hoge bedekking (als ondergrens is 40 % gekozen) te groeien. De belangrijkste 
voorkomende soorten zijn macro-algen en grof hoornblad. In de Veender- en Lijkerpolder 
groeien voornamelijk draadalg, smalle waterpest en grof hoornblad in hoge dichtheden. 
Dit zijn allen eutrofe waterplanten die dus woekerend voorkomen op een aantal locaties.  
 
Tijdens het veldbezoek in april zijn geen hoge dichtheden ondergedoken waterplanten 
waargenomen. Ook zijn de eutrofe soorten niet waargenomen. Zo vroeg in het seizoen is 
dit volgens verwachting en niet verrassend. In deze polder is het duidelijk dat de 
waterbodem zoveel voedingsstoffen bevat dat woekering kan optreden.  
Tot slot wijst ook de biogeochemie van het gebied op een voedselrijke bodem. Het 
gecombineerde seizoensverloop van sulfaat-, fosfaat en nitraatconcentraties duidt op 
nalevering van fosfor (bijlage 1). Fosfaat neemt toe vanaf het voorjaar, terwijl sulfaat en 
nitraat stabiel zijn of dalen. Dit maakt het aannemelijk dat fosfaat vanaf het voorjaar 
stijgt doordat de stijgende temperatuur de snelheid verhoogt van de biogeochemische 
processen in de waterbodem. Die processen leiden tot het vrijkomen van fosfaat in het 
water. Bij deze processen fungeren zuurstof, nitraat en sulfaat als elektron-acceptor. Uit 
de biologische data (twee meetpunten) blijkt dat tot 30 cm slib (ROP02819) of tot 10 cm 
slib (ROP14402) aanwezig is in het midden van de watergang. Nalevering uit het slib lijkt 
een voor de hand liggende bron van interne belasting. Deze waardes komen overeen met 
de slibdikte volgens het veldbezoek in april. Vooral in de veenweidegebieden is een flinke 
sliblaag aanwezig. 
 

 

ESF3 Rood: Deze bodem heeft waarschijnlijk een P-gehalte van meer 
dan 500 mg/kg ds. De biogeochemie duidt op vrijkomen van fosfor uit de 
waterbodem, met name in de zomer. Als er voldoende licht op de bodem 
valt ontstaat een dichte vegetatie van waterplanten met voorkeur voor 
voedselrijke omstandigheden.  

 
Maatregelen: 

- Slibmaatregelen: baggeren, beijzeren of bezanden 

- Waterpeil niet verder laten mee zakken met inklinking veen 

 

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 

In de Veender- in Lijkerpolder is 80 - 90 % van de oevers beschoeid. Veel oevers zijn 
bedekt met plastic, dit is ongunstig voor de oevervegetatie. In het noorden van deze 
polder liggen wel natuurvriendelijke oevers. In een dikke sliblaag kunnen waterplanten 
moeilijk wortelen. Ook is er vaak zuurstoftekort in het slib, wat ongunstig is voor flora en 
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fauna. In het midden van de watergangen is een sliblaag van 30 cm dikte aanwezig. 
Deze sliblaag vormt een belemmering voor wortelende waterplanten. 
 

Stroming is waarschijnlijk alleen in de omgeving van het poldergemaal een knelpunt. Er 
is voldoende begroeibaar areaal (zones minder dan 1 meter diep), voldoende diepe 
plekken (>1 m) en er zijn lokaal natuurvriendelijke oevers. Golfslag vormt geen 
knelpunt. 
Als we naar de KRW-meetgegevens kijken zien we dat emerse vegetatie maar op een 
beperkt aantal locaties voldoet aan de doelstelling die past bij het verlaagde doel voor 
waterplanten (GEP=0,3) 
Dit bevestigd het beeld dat het habitat voor oeverplanten nog niet goed is. 
 
Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 

De waterdiepte is geschikt voor ondergedoken waterplanten en voor drijfbladplanten. 
Nabij het poldergemaal kan periodiek (sterke) stroming ontstaan. Dit kan lokaal 
negatieve effecten hebben op water- en drijfbladplanten. Een dikke sliblaag heeft ook 
een negatief effect op het habitat van drijfblad- en ondergedoken waterplanten. 
 
De submerse waterplanten zijn beperkt aanwezig volgens de KRW-meetgegevens. Op 
een aantal locaties voldoen de drijfbladplanten aan het doel. Tijdens een quickscan in 
2015 zijn er op een beperkt aantal locaties wel veel ondergedoken waterplanten 
waargenomen in de polder. De ESF2 staat op groen dit betekent dat er voldoende 
doorzicht is. De dikke sliblaag is een knelpunt. 
 
Habitat voor vissen en macrofauna 

In het waterlichaam is zowel ondiep als diep water aanwezig. Dit is gunstig voor de 
visstand. Het waterlichaam omvat voldoende open water voor een gezonde visstand. 
 
Voor een diverse macrofauna- en visgemeenschap is een divers pallet aan habitat nodig. 
De aanwezigheid van vegetatie is voor macrofauna van belang onder meer als 
schuilplaats en voedselbron. Vegetatie is voor vis van belang onder meer als schuil- en 
paaiplaats.  
Uit de meest recente visstand bemonstering (Bureau Waardenburg, 2014) blijkt dat 
begroeid habitat grotendeels afwezig is. Uit quickscan-veldgegevens over zes locaties in 
de Veender- en Lijkerpolder (augustus 2015) blijken wel degelijk oever-, drijf- en 
ondergedoken planten te groeien. Tussen deze zes locaties zaten echter grote 
verschillen, van nagenoeg geen oever- en waterplanten tot een bijna complete 
bedekking. In de Veender- en Lijkerpolder is slechts 10% van het habitat structuurrijk en 
geschikte voor vissen en macrofauna. 
Als we naar de KRW-meetgegevens kijken zien we dat emerse vegetatie maar op een 
beperkt aantal locaties voldoet aan het doel en submerse waterplanten beperkt aanwezig 
zijn. Op een aantal locaties voldoen de drijfbladplanten aan het doel. De 
soortensamenstelling van de planten is meestal wel goed te noemen t.a.v. het verlaagde 
doel. De vissen voldoen aan het KRW-doel en de macrofauna nog niet. 
Het toe laten nemen van planten draagt bij aan het verbeteren van de macrofauna. 
 

 

 
ESF4 rood:  Een groot aandeel van de oevers is beschoeid en/of bedekt 
met plastic. Er is een dikke sliblaag aanwezig in het midden van de 
watergangen.  
 

Maatregelen 

- Aanleggen NVO’s 

- Beschoeiing en plastic bedekking oevers verwijderen 

- Regelmatig baggeren van de primaire en overige wateren (min. 1 keer per 8 jaar) 
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- Zonering aanbrengen voor motorboten 
 

4.5 ESF5 verspreiding 

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

biologische toestand. 

 

 

Verspreiding van vegetatie 

De zaden van veel soorten waterplanten kunnen lang drijven. Andere soorten 
verspreiden zaden via de wind en ook verspreiding van zaden via vogels komt voor. 
Vanwege de verbindingen van de wateren in de polders via waterinlaat, stuwen en 
gemalen, is de verwachting dat drijvende zaden geen barrières ondervinden.  
 
Verspreiding van macrofauna 

Veel macrofauna taxa kunnen vliegen, of laten zich passief verspreiden via wind of 
vogels, en worden daarom minder gehinderd door kunstwerken dan vissen. Voor 
zoöplankton en macrofauna wordt aangenomen dat er geen knelpunten zijn in de 
verspreiding. 
 
Verspreiding van vissen 

Verspreiding van vissen is geen belemmering voor een gezonde visstand in het 
waterlichaam. De gewenste vissoorten zijn al aanwezig. Door verbetering van de 
kwaliteit van het water en het habitat zal de visstand in de gewenste richting verbeteren. 
Het gemaal V- en Lijkerpolder b.d.b. is als mogelijk veilig beoordeeld. Er is ook een sluis 
aanwezig die mogelijk gebruikt wordt door vissen om te migreren van boezem van 
Rijnland naar de polder en omgekeerd. Voor de Braassemermeer is in visie vismigratie de 
Veender- en Lijkerpolder aangewezen om te verbinden met de boezem doormiddel van 
een vismigratie voorziening. Voor de Veender- en Lijkerpolder is dit zelf niet nodig. 
Er is voor dit waterlichaam geen knelpunt voor vissen. 
 

 

 
ESF5 = groen De verspreiding is geen belemmering voor de visstand. 

 

Maatregelen 

Niet van toepassing 
 

4.6 ESF6 verwijdering 

ESF6 voldoet als verwijdering van planten door schonen/maaien of graas door verschillende 

organismen niet beperkend is voor de ontwikkeling van een diverse oevervegetatie en begroeiing 

met drijfbladplanten en ondergedoken waterplanten. Verwijdering van vissen door mens en dier 

mag niet beperkend zijn voor een diverse visstand. 

 

Verwijdering van waterplanten 

In bijna de helft van de watergangen wordt gefaseerd gemaaid en/of wordt een deel van 
de vegetatie tijdens het schonen gespaard conform het onderhoudsplan Rijnland 2012. In 
bijna 40% van de watergangen wordt twee maal per jaar de hele watergang geschoond. 
 
Het water dat door het waterschap wordt geschoond (primair water) bedraagt 19% van 
de watergangen (49 van 261 km). Dit betekent dat meer dan 200 km door derden wordt 
onderhouden. In het overig water mag de eigenaar 10 % van de vegetatie behouden, 
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maar nagenoeg overal wordt 100 % verwijderd. Ten aanzien van het schoningsbeheer 
(door waterschap en door derden) wordt geconcludeerd dat met name het 
schoningsbeheer door derden (mogelijk) ecologisch een knelpunt vormt. 
 
De oevers zijn op sommige plekken vertrapt door vee  op het droge talud op plekken die 
toch al gemaaid werden. Daarom is het effect op de begroeiing beperkt. Het risico op 
ganzen binnen deelgebied 2 is groot omdat er sprake is van een situatie die voor ganzen 
ideaal is: grasland in een gebied met meren. Het is onduidelijk of aalscholvers een 
bedreiging vormen. 
Kreeften kunnen eveneens problemen veroorzaken in watergangen doordat ze de bodem 
omwoelen en graven in de oevers, waardoor troebel water ontstaat en waterplanten 
minder goed tot ontwikkeling kunnen komen. Uitheemse kreeften komen in dit 
deelgebied niet in hoge dichtheden voor..  
De graskarper is in de meest recente bemonstering in de Veender- en Lijkerpolder niet 
gevonden (Bureau Waardenburg, 2014) en vormt daarmee geen bedreiging. 
 

Verwijdering van vissen en andere organismen 

De inschatting is dat de sportvisserij beperkt is en geen nadelige invloed heeft op het in 
stand houden van vispopulaties. In twee watergangen heeft een beroepsvisser volledig 
visrecht. Het is onbekend waarop en hoeveel gevist wordt. Verwacht wordt dat het geen 
noemenswaardige impact heeft op de visstand vanwege het beperkte wateroppervlak 
waarin gevist wordt. 
 

 

ESF6 rood: Het maaibeheer door derden is te intensief, omdat meestal 
100% van de watergang geschoond wordt. Maar ook het waterschap 
maait ca. 40% van de primaire wateren van kant tot kant. Verder vormen 
ganzen waarschijnlijk een probleem, vooral bij nieuw aangelegde 
natuurvriendelijke oevers. Het effect van kreeften is onduidelijk.  

 

Maatregelen 

- Voorlichting derden over ecologisch onderhoud van het nat profiel 

- Afschermen nieuw aan te leggen NVO’s tegen vraat door ganzen 
  

4.7 ESF7 organische belasting 

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

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

 
In het KRW-waterlichaam Veender- en Lijkerpolder zijn een zestal overstorten aanwezig 
(m.n. langs Noordeinde en Zuideinde lintbebouwing van Roelofarendsveen). Daarnaast 
wordt het inlaatwater vanuit de Ringvaart belast met effluentlozing van AWZI Nieuwe 
Wetering. 
Afkalving (en inklinking?) van de veenbodems kan resulteren in een grote belasting met 
organisch materiaal naar het watersysteem. Ook de aanwezige kassen dragen hier 
mogelijk substantieel aan de belasting middels lozing van grondwater (drainage). 
 
Voor organische belasting wordt de range van 0,5 – 4,0 mg NH4 als α-mesosaproob 
beschouwd (Verberk et al., 2012). Daar blijft ammonium op het KRW-meetpunt onder. 
 
De afgelopen vijf jaar schommelde de zomergemiddelde zuurstofverzadiging tussen ca. 
60 en 90% (KRW-oordeel Goed). In het voorjaar stijgt deze regelmatig tot boven de 
120%, waarna deze in de loop van de zomer zakt tot onder de 60% in het najaar. 
Dit verloop van de zuurstofverzadiging  is waarschijnlijk meer gerelateerd aan de 
nutriëntenbelasting (ESF 1) dan aan organische belasting. 
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Er zijn geen klachten bekend die gerelateerd worden aan een overmatige organische 
belasting. 
 
Zwemwaterlocatie Braassemermeer ligt vlak naast de locatie waar gemaal Veender- en 
Lijkerpolder b.d.b. uitmaalt. Deze locatie scoort al jaren (minimaal sinds 2008) 
‘uitstekend’ (bacteriologische toets). Wel zijn er regelmatig problemen met (drijflagen 
van) blauwalgen, die leiden tot zwemwaarschuwingen of negatief zwemadvies. Dit laatste 
wordt niet gerelateerd aan eventuele organische belasting. 
 

 

 
ESF7 = groen: Geen aanwijzingen dat organische belasting een 
knelpunt vormt voor de ontwikkeling van een goede waterkwaliteit. 
 
 

 
Maatregelen 

Niet van toepassing 
  

4.8 ESF8 toxiciteit 

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

parameters – aan de normen. Dit betreft alle compartimenten van het watersysteem: 

oppervlaktewater, waterbodem en organismen. 

 

Oppervlaktewater 

Het waterlichaam Veender- en Lijkerpolder voldoet niet voor de chemische parameters 
ammonium, fluorantheen (PAK, mogelijke bronnen: uitlaatgassen motorboten, uitloging 
beschoeiing) en de gewasbeschermingsmiddelen methylpirimifos , carbendazim ), 
fenoxycarb en imidacloprid (waarschijnlijke bron: glastuinbouw), cypermethrin en PFOS. 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van de meetlocatie ROP14323 
doorgerekend. De msPAF-score blijft onder de 0,2% en voldoet daarmee ruimschoots. 
 

Waterbodem 

De waterbodemkwaliteitsgegevens dateren uit 2008 of eerder; in de periode 2013-2016 
zijn de betreffende watergangen gebaggerd. Er zijn geen overschrijdingen van de 
interventiewaarde aangetroffen. Wel was het bagger op circa driekwart van de trajecten 
van klasse B (belangrijkste klassebepalende parameters zijn tin en drins). Voor circa de 
helft van de trajecten was de bagger niet verspreidbaar op aangrenzend perceel vanwege 
verhoogde gehalten aan metalen (m.n. zink).  
Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de waterbodem niet (meer) beperkend is voor de 
ontwikkeling van waterplanten. 
 

Organismen 

Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 
 

 

ESF8 rood: Er zijn toxische stoffen aanwezig in waterlichaam Veender- 
en Lijkerpolder in concentraties boven de normwaarden.  
 
 

 
 

 

Knelpunten en maatregelen 
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Ammonium: Geen maatregel. Volgens de Toolkit is het ecologisch effect zeer beperkt 
(msPAF ≤ 0,2%). Hoge zuurgraad is mede oorzaak van overschrijding norm. 
Fluorantheen: Geen nieuwe beschoeiingen die verduurzaamd zijn met PAK.  
Tributylltin: Deze stof is niet in het waterlichaam zelf aangetroffen en er zijn geen 
aanwijsbare bronnen in het waterlichaam bekend. Geen stofspecifieke maatregelen 
buiten het generiek emissiebeleid. 
PFOS: Deze stof is wel in lage gehalten in de waterbodem van het waterlichaam zelf 
aangetroffen, maar niet in het oppervlaktewater. Mogelijke bron is toepassing van een 
PFOS-houdend gewasbeschermingsmiddel. Geen maatregelen, totdat duidelijk is dat 
PFOS een probleem vormt. Wel generiek emissiebeleid. 
 
- Zonering aanbrengen voor motorboten 
- Generiek landbouw- en emissiebeleid 
- Lozingen glastuinbouw tegengaan (Gewasbeschermingsmiddelen: Handhaven op 

nullozing uit kassen) 
 

4.9 Conclusie ESF 1-8 

Dit waterlichaam kenmerkt zich door een bodem met veen, klei en zavel doorsneden 
door veel en vrij diepe watergangen. Het water is voedselrijk, maar de externe belasting 
ligt wel dichtbij de kritische belasting. Er valt voldoende licht op de bodem. De habitat is 
ongeschikt door de aanwezigheid van slib en beschoeide of met plastic bedekte oevers. 
Het gemaal vormt een barrière voor vismigratie vanuit de boezem naar de polder, hoewel 
verbinding van boezem met polder zinvol is. De overige watergangen worden geschoond. 
Gewasbeschermingsmiddelen uit de glastuinbouw belasten het waterlichaam. 
 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  
ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  
ESF4 Habitatgeschiktheid  
ESF5 Verspreiding  
ESF6 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 
locaties 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 
hoogheemraadschap 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 
opgehaalde 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.  
 
Lozingen (emissies) glastuinbouw  - met het beperken van uitspoeling van 
meststoffen en lozingen glastuinbouw zijn al veel stappen gezet. Het effect hiervan op 
het watersysteem moet gemeten en gecommuniceerd worden. Als dit effect achterblijft 
moeten eventuele overgebleven bronnen worden opgespoord. Een extra aandachtspunt 
zijn watergangen die zijn afgedamd en mogelijk gebruikt worden als bassin. Het zou 
goed zijn als Rijnland meedenkt met de glastuinbouw t.a.v. de normen in 2027.    
 
Waterpeil niet verder mee laten zakken met inklinking veen – de problematiek 
rondom deze maatregel wordt onderkend. Dit zal worden meegewogen in een integraal 
pakket van maatregelen t.a.v. de opgaven in deze polder. 
 

Optimaliseren inlaat – er wordt veel water ingelaten, maar het is de vraag of dit 
gemakkelijk teruggedrongen kan worden. De polder fungeert als aflaat voor een aantal 
andere polders. Verder komt er veel gebiedsvreemd water de polder in via de sluis. 
 
Aanleggen NVO’s / Beschoeiing en plastic bedekking oever verwijderen - er zijn 
volop mogelijkheden voor het ontwikkelen van NVO’s in dit gebied. Wanneer Rijnland 
hieraan bijdraagt kan beter gestuurd worden op het ontwerp en ecologisch onderhoud 
hiervan. Mogelijk kan worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor de aanleg van 
NVO’s op Rijnlands eigendom en hoe particulieren gestimuleerd kunnen worden om 
NVO’s op eigen terrein aan te leggen. 
 
Baggeren – er zijn veel hoofdwatergangen en watergangen in eigendom van Rijnland in 
dit gebied. Deze worden meegenomen in de reguliere baggercyclus. Binnenkort wordt 
hiermee opnieuw gestart en dit biedt een kans om ook diepteschouw van overige 
watergangen mee te nemen. In het gebiedsproces voor het watergebiedsplan kan dit 
worden gecommuniceerd. Ook liggen hier kansen voor voorlichting op het gebied van 
ecologisch onderhoud. 
 
Voorlichting ecologisch beheer aan derden en generiek landbouw- en 

emissiebeleid - Dit kan altijd, want wordt vanuit Rijnland gedaan. 
 
Voor de resterende voorgestelde maatregelen geldt dat hiervoor geen- of verminderd 
draagvlak is vanuit de omgeving. Mogelijk dat in onderhandeling met de gemeente t.a.v. 
andere opgaven in de polder hiervoor toch nog draagvlak gevonden kan worden. 
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Noot: in het oosten is nu nog een  natuur- en waterlandschap, maar er zijn plannen om 
dit ook vol te bouwen. Deze ontwikkeling maakt het lastiger de doelen te halen, of we 
moeten ze aanpassen d.m.v. technische doelaanpassing.  
 

5.3 Samenwerkingsmogelijkheden  

Er zijn een aantal stakeholders die in het gebiedsproces hebben aangegeven te willen 
samenwerken in de uitvoering van (aanvullende) maatregelen (of genoemd zijn door 
andere stakeholders als potentiele samenwerkingspartner), te weten; 
 
Maatregel Aanleg NVO’s 
Stakeholder Gemeente Kaag en Braassem 
Motivatie/reden De wens om de buitenruimte op een meer duurzame en 

ecologisch verantwoorde manier in te richten en te 
onderhouden. 

Contactgegevens Jasper Klomp Groenbeheer 
 

Maatregel Aanleg NVO’s 
Stakeholder Braassemerland VOF 
Motivatie/reden Realiseren van een aantrekkelijke woonomgeving, eisen vanuit 

de gemeente. 
Contactgegevens Paul van der 

Wijk 
Directeur 

  

5.4 Conclusie SF9 

Er is draagvlak voor de maatregelen: 
- Lozingen (emissies) glastuinbouw   
- Waterpeil niet verder mee laten zakken met inklinking veen  
- Optimaliseren inlaat  
- Aanleggen NVO’s / Beschoeiing en plastic bedekking oever verwijderen  
- Baggeren 

 
Voor de resterende voorgestelde maatregelen geldt dat hiervoor geen, of verminderd, 
draagvlak is vanuit de omgeving. Daarom worden deze als niet kansrijk geacht. 
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6. Synthese Veender- en Lijkerpolder voor de derde tranche KRW (2022-2027) 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRW-portaal 

Maatregel ESF  

KRW-

maatregel

.Code 

Naam (KRW portaal) LokaalID 

Aanleggen NVO’s, waarbij nieuw 
aangelegde NVO’s afschermen 
tegen vraat door ganzen. 

4 IN07 Aanleg natuurvriendelijke 
oevers 

NL13_48-021 

Aanpak chemische 
normoverschrijdingen  

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

NL13_48-030 

Baggeren als extra maatregel 
(ook voor habitat verbetering) 

1, 3, 4 BE04 Slibmaatregelen NL13_48-014 

Baggeren om ondiepe 
polderwateren te verdiepen 
(bereikt: verlaging temperatuur, 
grotere verdunning belasting) – 
als gevolg van achterstallig 
onderhoud 

1 BE04 Slibmaatregelen NL13_48-014 

Bemesting beperken  1 G01 Brongericht nutriënten - 
landelijk beleid 

BM/GB 

Beschoeiing en plastic 
bedekking oevers verwijderen  

4 IN20 Stimuleren verwijderen 
plastic en beschoeiing 
derden 

NL13_22-007 

Generiek emissiebeleid 8 G02 Verminderen emissie 
gewasbeschermingsmidde
len landbouw - landelijk 

BM/GB 

Lozingen glastuinbouw 
tegengaan (inclusief lekkende 
bassins) 

1, 8 G01 Brongericht nutriënten - 
landelijk beleid 

BM/GB 

Optimaliseren inlaat 1 IN20 Optimaliseren inlaat NL13_22-005 

Riolering optimaliseren zodat 
afvoer van kassen ontvangen 
kan worden 

1 IM03 Afspraken over het 
optimaliseren van 
riolering 

NL13_22-006 

Slibmaatregelen: baggeren, 
beijzeren of bezanden 

3 BE04 Slibmaatregelen NL13_48-014 

Voorlichting ecologisch beheer 
aan derden.  

6 S02 KRW-
voorlichtingsprogramma 

NL13_48-027 

Waterpeil niet verder laten mee 
zakken met inklinking veen 

1, 3 IN14 Beperken peilverlaging NL13_22-003 

Zoneren vaarbewegingen* 4, 8 RO02 Zoneren vaarbewegingen* NL13_48-025 
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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 0,5 0,5 0,52 Goed 

biologie Waterplanten 0,3 0,25 0,25 Goed 

Biologie  Macrofauna 0,5 0,4 0,42 Goed  

biologie Vissen 0,6 0,6 0,58 Matig 

BOS Stikstof 2,8 2,8 1,73 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,82 0,82 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 75 Goed 

BOS pH 5,5-8,0 5,5-8,0 7,97 Goed 

BOS Chloride 300 300 88 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 25,3 Matig 

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

 
Uit de technische doelaanpassing voor KRW3 volgt een wijziging voor de doelen van de 
ecologische maatlatten Alg, Waterplanten, Macrofauna en Fosfor. 
 
De Veender- en Lijkerpolder ondergaat de komende jaren een grote gebiedsontwikkeling. 
De woningbouw opgave, met bijkomende recreatievaart (1000 boten) die hier gerealiseerd 
gaat worden zorgt er voor dat de waterkwaliteit in de polder misschien wel achteruit gaat. 
Afstemming met de provincie/gemeente is nodig om nieuwe doelen vast te zetten.  
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Bijlage 1. Overzicht sessies en stakeholders 

1. Sessies  

 
Sessie 1 

Datum: 25 juli 2019 
Aanwezigen: Mark Bosman, Ed den Braven, Jasper Klomp, Guido van Enckevort 
(gemeente Kaag en Braassem), Paul van der Wijk (Braassermerland VOF), Rosalie 
Bahlmann (B&O), Jorrit Timmers (B&O), David van der Lee (WGP) 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: De gemeente en de 
gebiedsontwikkelaar hebben veel interesse in de waterkwaliteit van de Veender- en 
Lijkerpolder. De sessie was met name bedoeld om te informeren over wat de KRW is, hoe 
het is gesteld met de waterkwaliteit in de polder en welke maatregelen eventueel 
getroffen kunnen worden om de waterkwaliteit te verbeteren. De gebiedsontwikkelaar 
geeft aan dat zij al veel doen om de waterkwaliteit te verbeteren. 
 
Sessie 2 

Datum: 27 september 2019 
Aanwezigen: Theo Akerboom, Annemieke de Man, Marco Kuipers, Sander Huigsloot 
(Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek), Hesper Schutte (B&O) en David van der Lee 
(WGP) 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: Doel van het gesprek was 
tweeledig: informatie ophalen over ontwikkelingen in de glastuinbouw i.r.t. de 
waterkwaliteit en informeren over de voortgang van het watergebiedsplan in deze polder 
met de bijbehorende KRW-opgave. Vanuit de stichting wordt aangegeven dat de relatie 
met waterkwaliteit met name betrekking heeft op het reguleren van lozingen. Er wordt al 
veel door de sector gedaan om het water te zuiveren en zoveel mogelijk te hergebruiken. 
Vaak gaat het hierbij om grote investeringen. 
 
Sessie 3 

Datum: 28 januari 2020 
Aanwezigen: Ben Kooy (handhaving), Jorrit Timmers (B&O) en David van der Lee (WGP) 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: Deze sessie was met name gericht 
op de maatregelen die voorgesteld worden om de lozingen van de glastuinbouw in het 
gebied terug te dringen. Aangegeven wordt dat hier al veel voor is gedaan, maar dat wel 
de vinger aan de pols gehouden moet worden. Het is de vraag of de sector in de 
toekomst aan de strengere normen kan voldoen. 
 
Sessie 4 

Datum: 6 februari 2020 
Aanwezigen: Mark Bosman, Jasper Klomp (gemeente Kaag en Braassem), Rosalie 
Bahlmann (B&O) en David van der Lee (WGP) 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: Dit was een lange sessie waarin we 
alle voorgestelde maatregelen per KRW-waterlichaam in het gebied van de gemeente 
Kaag en Braassem tegen het licht hebben gehouden. Daarbij kwamen met name 
synergiekansen voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het onderhoud 
daarvan naar voren.  
 
Sessie 5 

Datum: 18 februari 2020 
Aanwezigen: Gerard Ijsseldijk (Ontwerp en Databeheer Onderhoud) en David van der 
Lee (WGP) 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: In deze sessie hebben we gekeken 
welke aandachtspunten er zijn t.a.v. onderhoud bij voorgestelde maatregelen.  
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Sessie 6 

Datum: 3 maart 2020 
Aanwezigen: Stefan Straathof (Watersysteembeheer) en David van der Lee (WGP) 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: In deze sessie hebben we gekeken 
welke aandachtspunten er zijn t.a.v. beheer bij voorgestelde maatregelen.  
 
 
2. Stakeholders 

 

Interne stakeholders 

 
Stakeholder Belang  

Naam Functie  

Ben Kooy Handhaver 
glastuinbouw 

Handhaafbaarheid van regels m.b.t. 
emissies. Haalbaarheid beperking emissies 
in de toekomst. 

Gerard Ijsseldijk Ontwerp & Data beheer 
Onderhoud 

De mogelijkheid voor goed en 
kosteneffectief onderhoud van het 
watersysteem nu en later. 

Stefan Straathof Watersysteembeheerder De mogelijkheid om het watersysteem op 
een goede manier te beheren op het 
gebied van wateraanvoer/afvoer en 
waterkwaliteit i.r.t. de behoefte van 
gebruikers/inwoners. 

 

Externe stakeholders 

 
Organisatie  Belang  Participatieniveau  

Gemeente Kaag 
&Braassem 

Een aantrekkelijke woonomgeving voor 
alle bewoners. 

Coproduceren 

Gemeente Kaag 
&Braassem 

Mogelijkheid voor duurzaam beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte. 

Adviseren 

Braassemerland VOF Een aantrekkelijke woonomgeving voor 
nieuwe bewoners. 

Raadplegen 

Stichting Platform 
Tuinbouw Veenstreek 

Imago glastuinbouw, bedrijfsresultaat, 
innovatie/samenwerking m.b.t. 
toekomstige normen. 

Raadplegen 
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Bijlage 2. Input 

1. Opgehaalde input per maatregel 
 
Generieke maatregelen 

 

Maatregel 1 Generiek emissiebeleid 

Platform 
Tuinbouw 
Veenstreek 

Input: om te voldoen aan de regels m.b.t. lozingen hebben bedrijven 
geïnvesteerd in een zuiveringsunit. Voor 2027 komt daar het zuiveren 
op nutriënten bij, dit betekent weer een extra investering die in 
principe niet bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. Verder lijkt het 
onwaarschijnlijk dat er lekkende bassins zijn. 

HHR - Ben 
Kooy 

Input: er is in deze polder veel draagvlak voor het zuiveren van 
afvalwater op gewasbeschermingsmiddelen. Begin 2020 voldoen 
nagenoeg alle glastuinbouwbedrijven aan de wettelijke eisen. De 
metingen moeten uitwijzen of deze maatregelen daadwerkelijk effect 
hebben op de hoeveelheid toxische stoffen in het water, maar het zal 
wellicht tijd nodig hebben voordat dit effect merkbaar is. 

Gemeente 
Kaag en 
Braassem 

Input: wellicht een interessante gesprekspartner is het Economisch 
Overleg Platform (regionaal overleg bedrijven, gemeente en LTO) 

HHR – Stefan 
Straathof 

Input: er zijn wel degelijk watergangen afgedamd welke gebruikt 
worden als bassins. Naast gevolgen voor de waterhuishouding vindt 
hier mogelijk verontreiniging van het oppervlaktewater plaats. Deze 
zijn geïnventariseerd en weergegeven in GeoWeb.  

 
Maatregel 2 Bemesting beperken 

Platform 
Tuinbouw 
Veenstreek 

Input: er zijn al forse investeringen gedaan om afvalwater te filteren 
op toxische stoffen. Met het filteren van voedselrijk irrigatiewater zijn 
opnieuw forse investeringen gemoeid. Deze investeringen dragen ook 
niet bij aan het bedrijfsresultaat. Het is de vraag of en hoe dit voor 
alle bedrijven is te bewerkstelligen. 

HHR - Ben 
Kooy 

Input: LTO heeft aangegeven dat per 2027 geen voedselrijk 
irrigatiewater meer zal worden geloosd op het oppervlaktewater. In de 
praktijk komt dit neer dat irrigatiewater veel meer circulair gebruikt 
moet worden. Dit is met name in de vollegrond teelt erg moeilijk te 
bewerkstelligen vanwege inzijging. Overigens moet lozingswater ook 
in de huidige situatie elk kwartaal al worden bemonsterd op 
meststoffen. Verder is er geen indicatie dat er lekkende bassins zijn. 

Gerard 
Ijsseldijk 

Input: Waarschijnlijk wordt de meeste bagger in dit gebied afgevoerd 
omdat er weinig ruimte is om dit op de kant te bergen. Er vind dus 
waarschijnlijk weinig afspoeling van nutriënten plaats als gevolg van 
bagger op de kant. 

 

Specifieke maatregelen 

 

Maatregel 1 Waterpeil niet verder laten mee zakken met inklinking veen 

Gemeente 
Kaag en 
Braassem 

Input: in deze polder is regelmatig wateroverlast, het verlagen van het 
waterpeil kan hierbij een oplossing zijn. Tegelijkertijd realiseren we 
ons dat dit weer allerlei andere problemen met zich meebrengt. Met 
Rijnland is afgesproken om oplossingen hiervoor gezamenlijk en 
integraal mee te wegen m.b.t. de ander opgaven in deze polder. 

HHR – Stefan 
Straathof 

Er zijn vrij veel huizen met houten paalfunderingen in deze polder. 
Voor veel van deze huizen geldt dat het waterpeil niet verder verlaagd 
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kan worden zonder dat hiervoor maatregelen moeten worden 
getroffen. 

 
Maatregel 2 Optimaliseren inlaat 

Gemeente Kaag 
en Braassem 

Input: het grootste gedeelte van de belasting met nutriënten lijkt 
afkomstig van inlaatwater, het lijkt logisch om hier dan nog eens 
kritisch naar te kijken. 

Braassemerland 
VOF 

Input: het grootste gedeelte van de belasting met nutriënten lijkt 
afkomstig van inlaatwater, het lijkt logisch om hier dan nog eens 
kritisch naar te kijken. 

HHR - Gerard 
Ijsseldijk 

Input: Hiervoor is het eerst nodig om te inventariseren hoe- en 
hoeveel water wordt ingelaten door Rijnland en door derden. 
Vervolgens bekijken of bij derden voldaan wordt aan de 
regels/vergunning.  

HHR – Stefan 
Straathof 

Input: Er wordt vrij veel water ingelaten in de polder, maar dit is 
voor een groot gedeelte ook bedoeld voor andere polders. De 
hoofdinlaat is een vlotterstuw vanuit het Braassemermeer. Bij wind 
uit het oosten en veel algen (zomerperiode) in het Braassemermeer 
heeft dit een negatief effect voor de waterkwaliteit in deze polder. 
Verder komt er veel water via de sluis in de polder. Het lijkt erg 
lastig om dit verder te optimaliseren. 

 
Maatregel 3 Lozingen glastuinbouw tegengaan (zie generieke maatregel 1 

en 2) 

 
Maatregel 4 Riolering optimaliseren zodat afvoer kassen ontvangen kan 

worden 

Gemeente 
Kaag en 
Braassem 

Input: in de gehele polder is een gescheiden stelsel aanwezig. Als het 
goed is wordt het grootste gedeelte van het afvalwater van kassen 
afgevoerd via het DWA riool. 

 
Maatregel 5 Baggeren 

Gemeente Kaag 
en Braassem 

Input: in principe baggeren wij watergangen in beheer bij de 
gemeente 1 x per 10 a 12 jaar. Voor deze polder hebben wij echter 
niet veel watergangen in beheer. 

Braassemerland 
VOF 

Input:  

HHR - Gerard 
Ijsseldijk 

Input: In polders met een hoge kweldruk heeft dit niet veel zin, in 
deze polder is de kweldruk naar verwachting echter niet zo hoog en 
zou dit dus een zinvolle maatregel kunnen zijn.  

HHR – Stefan 
Straathof 

Er wordt regelmatig gebaggerd in de polder. Over het algemeen zijn 
de watergangen erg diep. Het is jammer dat overig water vaak op 
leggerdiepte wordt aangelegd wat soms vrij gering is als je dit 
vergelijkt met de afmetingen. Beter zou zijn om de diepte in 
verhouding met de afmetingen aan te leggen. In doodlopende 
overige watergangen is soms achterstallig onderhoud, hiervoor zou 
diepteschouw zinvol zijn, maar de invloed op de waterkwaliteit is 
waarschijnlijk gering. 

 
Maatregel 6 Baggeren als extra maatregel 

HHR – Gerard 
Ijsseldijk 

Input: Het baggeronderhoud door Rijnland loopt op schema. Een 
goede aanvullende maatregel in dit geval is om ook diepteschouw in 
overige watergangen te voeren. 
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HHR – Stefan 
Straathof 

Input: Sommige overige watergangen worden niet voldoende diep 
aangelegd. De standaard leggerdiepte is in dit geval niet afdoende. 
Beter zou zijn om de diepte van watergangen te bepalen in 
verhouding tot de breedte. 

 
Maatregel 7 Slibmaatregelen 

Gemeente 
Kaag en 
Braassem 

Input: in een polder als deze, met veel veen, lijken dit soort 
maatregelen niet echt zinvol omdat na afzienbare tijd het materiaal 
verdwijnt in het veen. 

HHR – Gerard 
Ijsseldijk 

Input: graag toelichting wat hiermee wordt bedoeld en op welke 
schaal dit zou moeten worden toegepast.  

HHR – Stefan 
Straathof 

Input: de watergangen in deze polder zijn over het algemeen 
behoorlijk diep. Opwerveling door pleziervaart is daarmee naar alle 
waarschijnlijkheid geen probleem. In 2014 is gebaggerd. Dit heeft 
toen een jaar geduurd. Dit jaar of volgend jaar wordt opnieuw 
gebaggerd, maar waarschijnlijk is de baggeraanwas minder groot. 

 
Maatregel 8 Beschoeiing en plastic bedekking oevers verwijderen 

Gemeente Kaag 
en Braassem 

Input: voor oevers in beheer bij de gemeente wordt bij 
onderhoud/vervangen van beschoeiing waar mogelijk een 
natuurvriendelijke oever aangelegd. Op dit moment loopt hiervoor 
een inventarisatie in de gehele gemeente.  

Braassemerland 
VOF 

Input: oevers in het plangebied worden uitgevoerd als 
natuurvriendelijke oever bij openbaar terrein. Voor percelen die 
worden verkocht kunnen wij het type oeverbescherming niet 
voorschrijven. 

 
Maatregel 9 Aanleggen Nvo’s 

Gemeente Kaag 
en Braassem 

Input: er is geen eenduidigheid over waar een natuurvriendelijke 
oever aan moet voldoen en hoe het onderhoud gedaan moet worden. 
Er valt nog winst te halen als het waterschap en de gemeente hier 
over afstemmen. 

Braassemerland 
VOF 

Input: in principe alle openbare oevers in Braassemerland worden 
uitgevoerd als natuurvriendelijke oever. Hierbij zijn er verschillende 
varianten. 

HHR – Gerard 
Ijsseldijk 

Input: Bij eigendom (en dus onderhoud) landdeel + waterdeel 
Rijnland moet er in ieder geval voldoende meerwaarde zijn. We 
hebben last van versnippering. 

HHR – Stefan 
Straathof 

Input: het is onduidelijk wat voor verschillende oevers worden 
aangelegd, hoe het onderhoud gedaan wordt en wie daarvoor 
verantwoordelijk is.  

 

Maatregel 10 Zonering scheepvaart 

Gemeente Kaag 
en Braassem 

Input: dit is onhaalbaar; veel mensen zijn hier juist komen wonen 
voor de mogelijkheden voor waterrecreatie. Ook praktisch lijkt dit 
erg lastig, wie gaat hier op handhaven. Er is momenteel een 
wijkagent die handhaaft op de maximale vaarsnelheid van 6 km/u. 
Wellicht is het mogelijk om sommige delen van de polder af te 
schermen met bijv. een boomstam in het water. Mocht dit nodig zijn 
dan is dit een bestuurlijke afweging.  

Braassemerland 
VOF 

Input: braassemerland is ontwikkeld met USP wonen aan het 
water/waterrecreatie. Naar verwachting gaat er veel meer gevaren 
worden in de polder. Tegelijkertijd is het belangrijk dat hiermee de 
waterkwaliteit niet verslechterd.  
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HHR – Stefan 
Straathof 

Input: tot nog toe weinig problemen van opwervelend bagger door 
boten. Watergangen zijn over het algemeen voldoende diep. Wel 
wordt er soms water gegraven waarbij de diepte erg beperkt is als 
dit wordt vergeleken met het aangrenzende water. 

 
 
Maatregel 11 Voorlichting ecologisch beheer aan derden 

Gemeente 
Kaag en 
Braassem 

Input: wij geven geen voorlichting over ecologisch beheer aan 
inwoners van de gemeente. Aansturing van de aannemer die 
onderhoud uitvoert voor de gemeente is wel van belang. Wellicht 
mogelijkheden om met het waterschap af te stemmen hoe ecologisch 
onderhoud van watergangen het beste gedaan kan worden. Verder is 
ecologisch onderhoud vaak ook een kwestie van budget. 

HHR – Gerard 
Ijsseldijk 

Input: Hydraulisch profiel in hoofdwatergangen moet gewaarborgd 
blijven. Overruimte kan gebruikt worden. Voor overige watergangen 
geldt dat nog eens kritisch naar de schouwplicht gekeken moet 
worden. Er moet meer maatwerk komen. 

HHR – Stefan 
Straathof 

Input: het dagelijkse onderhoud wordt ca. drie keer per jaar varend 
gedaan. Het vuil wordt meestal niet afgevoerd. Hierbij wordt maar 
een beperkt gedeelte van de watergang geschoond. 
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Bijlage 3. Toelichting technische doelaanpassing 

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 doelen te 
komen: 

- Expert judgement en aquokit; 
- KRW-verkenner. 

 

Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met expert judgement 

en de aquokit. 

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

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,15 0,82 Ontoereikend 0,82 Ontoereikend 

 
De gebiedsontwikkeling in de Veender- en Lijkerpolder zorgen dat de concentraties niet te 
voorspellen zijn. Voorkomen van achteruitgang wordt doel. Huidige situatie wordt doel. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Temperatuur 25 25,3 Matig 25 Goed 

 
Temperatuur is weer afhankelijk. Verwachting is dat 25 haalbaar is. Doel wordt niet 
veranderd. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterpla
nten 

0,3 0,25 Matig 0,25 Matig 

 
Om achteruitgang te voorkomen wordt huidige situatie doel. Na gebiedsontwikkeling kan 
verbetering misschien weer optreden. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofau
na 

0,5 0,42 Matig 0,4 Goed 

 
Om achteruitgang te voorkomen wordt huidige situatie doel. Na gebiedsontwikkeling kan 
verbetering misschien weer optreden. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie vissen 0,6 0,58 Matig 0,6 goed 

 
Om achteruitgang te voorkomen wordt huidige situatie doel. Na gebiedsontwikkeling kan 
verbetering misschien weer optreden. 
 
Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-

Verkenner. 

 
Na indiening van de aangepaste-lijst naar aanleiding van het technisch document voor 
Veender- en Lijkerpolder is met behulp van de KRW-verkenner een schatting gemaakt van 
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de biologische GEP. Deze schatting wordt in samenwerking met de Expert Judgement GEP 
gebruikt. 
 
Veender- en Lijkerpolder heeft in de KRW-verkenner de volgende eigenschappen mee 
gekregen vanuit de gebruikte shapefile van het waterlichaam. 
 

ID Name WFD
TYPE 

WATERBODID MODEL
TYPE 

WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 

1
4 

VnLpBdB M10 NL13_22 other Vol 596897 The_geom 

 
Veender- en Lijkerpolder, NL13_22 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) 2 Ecologsich onderhoud 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

2,8 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,82 Zie EJ 

Shipping Scheepvaart activiteit 
(2 klassen) 

1 Met de gebiedsontwikkeling wordt een 
toename voorbeweging verwacht. 

Shore Oeverinrichting (3 
klassen) 

1,5 Veel beschoeiing aanwezig in de polder 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klassen) 1,5 Licht tegennatuurlijk peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Veender- en Lijkerpolder de volgende GEP 
waarden volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-
maatlat die geldt voor M10. 
Vis (GEP: 0,36) 
Alg (GEP: 0,31) 
Macrofyten (GEP: 0,31) 
Macrofauna (GEP: 0,3) 
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