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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

KRW-toetsing 

 
 
Waterplanten, macrofauna en algen hebben het oordeel matig. Alleen de maatlat vissen 
heeft het oordeel goed. Biologie heeft het oordeel matig. De biologie ondersteunende 
stoffen (BOS) hebben het oordeel matig, vanwege doorzicht en fosfor. 
 
Chemie totaal voldoet, echter overige stoffen en nieuwe prioritaire stoffen voldoen niet. 
Probleemstoffen betreffen Ammonium, cypmtn en PFOS. 
Hierdoor is het totaal oordeel: voldoet niet. 
 
ESF-analyse 

Hieronder is een overzicht gegeven van de Ecologische Sleutel Factoren (ESF). 
 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit 
water 

 

ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit 
bodem 

 

ESF 4 
Habitatgeschiktheid 

 

ESF 5 Verspreiding  
ESF 6 Verwijdering  
ESF7 Organische 
belasting 

 

ESF8 Toxiciteit  
 
Knelpunten in Wateringen Wassenaar en Valkenburg zijn een te hoge externe belasting 
met fosfor, onvoldoende geschikt habitat, een te intensieve schoning en een te hoge 
toxiciteit van het waterlichaam.  
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Maatregelen 

 

 

Er worden geen aanvullende maatregelen voorgesteld. 
 

Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op 

basis van 

aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,6 0,6 0,54 Matig 

biologie Waterplanten 0,6 0,55 0,51 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,45 0,4 0,39 Matig 

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

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,03 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,4 0,44 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 76 Goed 

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

BOS Chloride 300 300 110 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,1 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 0,51 Matig 

 

Uit de technische doelaanpassing voor KRW3 volgt een wijziging voor de doelen van 
waterplanten, macrofauna en fosfor. 

Type maatregel ESF Maatrege

l-code 

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

S06 

Baggeren van ernstig verontreinigde waterbodems. Hiermee 
wordt op een effectieve manier opgehoopte verontreinigingen 
uit het watersysteem verwijderd. 8 

BE05 

Behouden begroeide oevers 4 BE03 
Dood hout aanbrengen 4 IN18 
Doorgaan met regulier baggerprogramma. (BE04) 4 BE04 
Emissies (a.g.v. bemesting) uit achterliggend landelijk gebied 
(m.n. Duivenvoordse en Veenzijdse polder); 8 

G01 

Emissies van huishoudelijk afvalwater via overstorten of 
ongezuiverde lozingen vanuit bijv. ongerioleerde woonboten. 8 

IM06 

Generieke emissie maatregelen (landbouw en AWZI) 1.8 G01 
Meeliften met landelijk aanpak diffuse bronnen 8 G04 
Oevers uitrasteren mits vee aanwezig is. 6 S02 
Uitvoeren ecologisch onderhoud 6 BE03 
Uitvoeren inspectieprogramma schoning 6 BE03 
Vaarverbod niet opheffen en wel handhaven. 4 RO02 
Verminderen beschoeiing en aanleggen NVO’s 4 IN07 
Watergangen verbreden zodat minder schonen nodig is. 6 IN10 
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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 

 
Figuur 1. Ligging 
waterlichaam 

KRW code NL13_46 
KRW meetpunt RO169 
Watertype M6a 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Boezem 
Nat2000 Nee 
Zwemwaterlocatie Nee 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam Wateringen Wassenaar en Valkenburg ligt in het zuidwesten van 
Rijnland, zie figuur 1. 
 
Alle hoofdwatergangen van de Does en omliggende kanalen zijn als waterlichaam 
begrensd. Het peilgebied waar het waterlichaam in is gelegen is als zoekgebied 
aangewezen, in het geval van de boezem betekend dat het volledige boezemzoekgebied 
als zoekgebied wordt meegenomen. 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 
hoofdwatergangen). 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 
betreffende waterlichaam en worden de doelen van het waterlichaam afgestemd op de 
mogelijkheden in het zoekgebied. 
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Het waterlichaam en het zoekgebied zijn weergegeven in figuur 2.  

 
Figuur 2 waterlichaam  
 

voormalig vliegveld 
Valkenburg 

Oude Rijn 

Vliet/Rijn-Schiekanaal 
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2.3 Functies, landgebruik 

Het landgebruik van polder Bloemendaal is weergegeven in figuur 3. 
 

 
Figuur 3 landgebruik 
 

2.4 Hydrologie 

De stroming is in noordelijke richting (richting de Oude Rijn). De twee westelijke 
watergangen lopen aan de zuidkant ‘dood’, alleen de meest oostelijke tak staat aan de 
zuidzijde in verbinding met de Vliet/Rijn-Schiekanaal. 
Herkomst van het water is duinwater, kwelwater en neerslagwater. Onder droge 
omstandigheden stroomt het water uit het omliggende boezemsysteem. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

. Defaultnorm M3 

Doelstelling KRW 2 

(GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen   

Algen 0,6 0,6 

Waterplanten 0,6 0,6 

Macrofauna 0,6 0,45 

Vissen 0,6 0,6 

   

Biologie  ondersteunende stoffen (BOS)   

Stikstof (mg/l) ≤ 2,8 ≤ 2,8 

Fosfor (mg/l) ≤ 0,15 ≤ 0,15 

Zuurstof (%) 40-120 40-120 

Zuurgraad 5,5-8,5 5,5-8,5 

Chloride (mg/l) ≤ 300 ≤ 300 

Temperatuur (graden celcius) ≤ 25 ≤ 25 

Doorzicht (m) ≥0,65 ≥0,65 

 
De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS)  hebben 
per watertype een defaultnorm (Stowa rapporten  2012-31 en 2012-34). Deze doelen 
kunnen worden aangepast door  de waterbeheerder. De aanpassingen moeten wel 
onderbouwd worden met argumenten. 
 
De doelen voor macrofauna zijn aangepast. De chemische doelen zijn voor alle 
waterlichamen gelijk. Het is niet mogelijk om voor de chemie de doelen aan te passen.  

3.2 Maatregelen KRW1 en KRW2 

Maatregel Bron Status 
baggerprogramma Rijnland 2007-
2020 Deel I 

KRW 
1 

Uitgevoerd 

Onderzoeksmaatregel 
landbouwemissies veenweidegebied 

KRW 
1 

Uitgevoerd (2012) 

Onderzoeksprogramma AWZI 
(Emissies uit AWZI's hebben 
invloed op het totale beheergebied 
van Rijnland. 
Onderzoeksprogramma naar de 
emissies uit de AWZI, mogelijk 
leidend tot 
emissiereducerende maatregelen). 

KRW 
1 

Uitgevoerd (2011) 

Behoud en beheer oeverbegroeiing KRW 
2 

In voorbereidingsfase (2017) 

Planstudie mogelijkheden tbv EHS KRW 
2 

Mogelijkheden op een rij zetten om 
vorm te geven aan de EHS. Deze 
planstudie raakt ook waterkwaliteit 
(natte ecologische verbinding). [2017-
02-27] in voorbereiding [2018-02-22] 
gesproken wordt met gebiedspartijen. 

Baggerprogramma Rijnland 2007-
2020 Deel II 

KRW 
2 

In uitvoering 
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Maatregelen tbv landbouwemissies 
veenweidegebied 

KRW 
2 

In KRW1 is onderzoek gedaan naar 
maatregelen om landbouwemissies te 
verminderen. In KRW2 worden deze 
maatregelen tot uitvoering gebracht. 
[2017-02-27] maatregel in 
voorbereiding; wacht op subsidie [2018-
02-26] Er is 
POP3-subsidie toegekend voor fysieke 
maatregelen op het bedrijf en voor 
blauwe 
diensten; Rijnland cofinanciert. Het 
bijbehorende kennisproject ligt 
momenteel ter 
beoordeling bij RVO 

Monitoring ontwikkeling en conditie 
driehoeksmosselen 

KRW 
2 

Het gaat hier om een pilot in de 
Westeinderplassen; resultaten zijn 
relevant voor gehele beheergebied 
Rijnland. [2017-02-22] onderzoek 
uitgevoerd (15.053226), 
nagedacht wordt over een vervolg 
[2018-02-02] In 2017 innovatieve pilot 
eDNA 

3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 
 
De toetswaarde voor alg laat een achteruitgang zien vanaf 2017. De toetswaarde van 
waterplanten in 2018 is lager dan in 2013. De toetswaarde van vis laat echter een 
stijging zien en macrofauna is redelijk constant. 
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In fosfor, stikstof, chloride en doorzicht is niet echt een trend waarneembaar. Het 
doorzicht laat wel een piek zien in 2015, daarna neemt deze parameter weer vlug af. 
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3.4 Toestand 2018 

Biologie is matig, Chemie totaal voldoet, 
overige stoffen en nieuwe prioritaire stoffen 
voldoen niet. Totaal oordeel voldoet niet. 
 

3.5 Ontwikkeling vliegveld Valkenburg 

Het vliegveld bij Valkenburg wordt ontwikkeld en er wordt een woonwijk aangelegd. Het 
voorlopige plan voor het landschap ziet er als volgt uit: 
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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 
fosfor raakt dan uitgeput in het groeiseizoen in combinatie met lage algenbiomassa. 
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. 
 
Er is een overmaat van P aanwezig in het waterlichaam Wateringen Wassenaar en 
Valkenburg. Deze komt vooral uit zandgebieden en mogelijk ook nalevering. Ondanks dat 
er een overmaat van nutriënten aanwezig is in het waterlichaam treden er geen extreme 
symptomen op van eutrofiëring op, er is wel redelijk veel chlorofyl gemeten in het 
waterlichaam. Of dat dit komt doordat er een limitatie is van stikstof is maar de vraag.  
 
De verdeling van bronnen is hieronder weergegeven. Voornaamste bronnen zijn zand 
boezem zuid en veenzuid west. Zie werkwijzer voor verdere uitleg over de herkomst van 
nutriënten. 
 

 
 
De externe belasting van de Wateringen Wassenaar en Valkenburg is daarmee te hoog. 
 

 

 
 
 

Maatregelen 

- Generiek landbouw- en emissiebeleid. 
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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 boezemkanalen geldt dat een doorzicht van minimaal 0,6 m tijdens het 2e kwartaal 
of zomergemiddeld, dit hangt af van de beschikbaarheid van metingen. In Wateringen 
Wassenaar en Valkenburg is een gemiddeld doorzicht van 0,6m. Afzonderlijke metingen 
laten wel lokale verschillen zien. 
 
Let op, het gemiddelde doorzicht op het KRW meetpunt RO169 is wel onvoldoende. In de 
ESF analyse worden meer metingen mee genomen. 
 
Omdat het doorzicht voldoende is volgens de metingen, is ESF2 groen. 
 

 
Maatregelen 

Niet van toepassing. 
 

  
 
 

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. 
 
Gezien de aanvoer van nutriënten via externe instroming zou aanpak van een eventueel 
eutrofe bodem (nog) niet aan de orde zijn.  
 
Op basis van de P metingen is af te leiden dat er ofwel van binnen het systeem ofwel van 
toeleverend gebied nalevering is. De concentraties in de zomer wijzen hier sterk op. 
Omdat het transport groot is, is op basis hiervan niet te zeggen of er lokaal nalevering is 
of niet.   
 
Op basis van de metingen die voorhanden zijn van totaal-P in de bodem  is deze waarde 
over het algemeen >90% onder de grens van 500 mgP/kgds.   
 

 

 
 

 
Maatregelen 

Niet van toepassing. 
 

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 vegetatie 
Habitat voor vegetatie is een knelpunt, oevers zijn verdedigd. 
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De gemiddelde waterdiepte is 1,5 meter. De onderwatertaluds zijn circa 1:2,5 volgens de 
legger. Wel zien we in de dwarsprofielen dat de oevers soms/regelmatig aan de kant 
relatief diep zijn. Er zijn een aantal natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ongeveer de 
helft van de oevers is verdedigd. We zien dat ook ter plaatse van ongeveer de helft van 
oevers riet aanwezig is.  
Dit is minder dan de gewenste 60% en voldoet daarom niet aan het gewenste beeld. 
 
Drijfbladvegetatie is beperkt aanwezig. Er is beperkt recreatievaart op de kanalen op een 
aantal wateren is er een vaarverbod. We verwachten dat over het algemeen de golfslag 
door vaart of de wind beperkt is door de relatief kleine breedte van de kanalen 
Wateringen Wassenaar en Valkenburg. Verdedigde oevers, met regelmatig diep water 
aan de oever en (op beperkte delen) scheepvaart is niet ideaal voor oevervegetatie. 
 
Tussen 2005 en 2012 zijn de kanalen voor het laatst gebaggerd. 
Er wordt hier gebaggerd tot de leggerdiepte. Als hieronder bagger aanwezig is, blijft deze 
in principe liggen. 
 
Habitat voor macrofauna 
Habitat voor macrofauna is geen knelpunt. Echter voldoet de score nog niet. 
Het substraat bestaat aan de oevers veelal uit hard substraat mogelijk is dit een oorzaak 
kunnen zijn van de lage score. Buiten deze oevers is er wel zacht substraat aanwezig. 
Het aandeel hout als substraat zal over het algemeen beperkt zijn. 
 
Habitat voor vissen 
Aandeel plant minnende vis is beperkt aanwezig in het waterlichaam. Het habitat is 
ongeschikt voor een goede visstand. 
 

 

 
 
 

Maatregelen 

- Aanleggen/behouden NVO’s en verminderen beschoeiingen; 
- Dood hout aanbrengen; 
- Vaarverbod niet opheffen en wel handhaven; Vismigratie Boezem – Polder mogelijk 

maken. 
 

4.5 ESF5 verspreiding 

De ecologische kwaliteit is beter naarmate er meer verschillende soorten planten en 
dieren in het waterlichaam voorkomen. De afwezigheid van gewenste soorten kan 
worden verklaard door de afwezigheid van het benodigde habitat (fysieke standplaatsen 
of kwaliteit) of doordat de soorten het geschikte habitat niet kunnen bereiken (doordat 
ongeschikt habitat moet worden gepasseerd of doordat fysieke barrières aanwezig zijn 
tussen geschikt leefgebied in het waterlichaam en het leefgebied van gewenste soorten 
buiten het waterlichaam. ESF5 voldoet als verspreiding niet de belemmerende factor is 
voor het bereiken van de gewenste biologische toestand. 
 
Verspreiding van vegetatie 
Verspreiding van vegetatie is geen knelpunt de watergangen van Wateringen Wassenaar 
en Valkenburg staan in open verbinding met de rest van de boezem. 
 
Verspreiding van macrofauna 
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Verspreiding van macrofauna is geen knelpunt de watergangen van Wateringen 
Wassenaar en Valkenburg staan in open verbinding met de rest van de boezem. 
 
Verspreiding van vissen 
Verspreiding van vissen is geen knelpunt de watergangen van Wateringen Wassenaar en 
Valkenburg staan in open verbinding met de rest van de boezem. Vismigratie Boezem – 
Polder (ESF 4) draagt hier wel aan bij. 
 

 

 
 
 

 

 

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 
Verwijdering van waterplanten is een knelpunt. 
Rijnland heeft berekend of vegetatie een knelpunt is voor de waterafvoer. Op locaties 
waar dit geen knelpunt is, kan vegetatie blijven staan. Dit kan betekenen dat er minder 
intensief geschoond en geschouwd hoeft worden. Lokaal zijn er mogelijkheden om 
vegetatie te laten staan maar dit geldt zeker niet voor het gehele waterlichaam. Het is 
onbekend of hier gehoor aan gegeven wordt. 
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Er zijn weilanden langs de wateren aanwezig. Uit waarneming blijkt dat weilanden in 
Rijnland intensief begraast worden. Deze begrazing heeft dan ook invloed op de 
oevervegetatie.  
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 
Verwijdering van vissen en andere organismen is geen knelpunt. Er is geen beroepsvisser 
actief op het waterlichaam 
 

 

 
 
 

 

 

Maatregelen 

- Uitvoeren ecologisch onderhoud; 
- Uitvoeren inspectieprogramma schoning; 
- Oevers uitrasteren mits vee aanwezig is; 
- Watergangen verbreden zodat minder schonen nodig is. 

 

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. 
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Huidige situatie voor het waterlichaam 

De grootste bronnen voor de organische belasting van waterlichaam Wateringen 
Wassenaar en Valkenburg zijn: 

- AWZI effluent: AWZI Leiden Zuid-West; 
- Ongerioleerde lozingen: woonboten, woningen, recreatievaart. Indien in deze 

gevallen zonder IBA (individuele behandeling afvalwater) wordt geloosd, is de 
lozing onrechtmatig; 

- Overstortingen en hemelwaterafvoeren (m.n. relevant voor Zijlwatering en 
Dobbewatering); 

- Uit- en afspoeling van landelijk gebied uit achterliggend polders. 
 
Bovengenoemde lozingen maakt dat andere bronnen (bladval, hondenpoep, vogelpoep 
e.d.) een verwaarloosbare bijdrage leveren aan de totale belasting.  
 
Het zuurstofgehalte op de meetlocatie RO169 voldoet voor zuurstofverzadiging. De 
zomergemiddelde zuurstofverzadiging schommelt in de periode 2009-2018 rond de 80% 
(tussen 70% en 85%). Vooral de minimale zuurstofverzading lijkt de laatste jaren minder 
zuurstofarm te zijn (=verbetering). 
 
In dit KRW-waterlichaam liggen geen zwemwaterlocaties. Zwemwaterlocatie 
Valkenburgse meer is de enige locatie die in min of meerdere mate beïnvloedt worden 
door de waterkwaliteit vanuit dit waterlichaam (Zijlwatering).  
Deze zwemwaterlocatie wordt al jaren als “uitstekend” beoordeeld.  
 
Ondanks dat de zuurstofhuishouding en de zwemwaterkwaliteit voldoen, kan met enkele 
maatregelen de belasting van het systeem omlaag worden gebracht, en met name lokaal 
de verdere ontwikkeling van het ecosysteem te ondersteunen. Hiermee wordt ook de 
nutriëntenlast (ESF1) enigszins gereduceerd: 

- Aanpak van (onrechtmatige) ongezuiverde lozingen van huishoudelijke 
afvalwater. Dergelijke lozingen die niet via een IBA gaan vinden nog steeds plaats 
op dit waterlichaam o.a. vanuit woonboten; 

- Reductie van de emissie uit overstorten; 
- Voorzieningen stimuleren voor de inzameling van vuilwatertanks (m.n. voor 

recreatievaart) in havens; 
- Stimuleren van verduurzaming van de agrarische activiteiten (inclusief 

waterbeheer) in de Duivenvoordse en Veenzijdse polder; 
- Dikke baggerlagen (>0,5m) verwijderen. 

 

 
 
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. 
 
Huidige situatie voor het waterlichaam 

Oppervlaktewater 
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Het waterlichaam Wateringen Wassenaar en Valkenburg voldoet niet voor de chemische 
parameters ammonium (NH4), cypermethrin en perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en 
voldeed niet voor fluorantheen, benzo(b)fluorantheen en benzo(g,h,i)peryleen. Deze 
leiden ook tot een verhoogde msPAF-score. 
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van het KRW-meetpunt (RO169) 
doorgerekend. De metingen van parameters onder de rapportagegrens worden hierbij 
niet meegenomen. De msPAF-score is in 88 van de 133 monsters 0,0%. De 
jaargemiddelde score blijft in de periode 2009-2018 onder de 0,5%. Er zijn zeven 
individuele monsters met een score hoger dan 0,5%, waarbij eenmaal de maximum 
norm van 5% wordt overschreden. Het monster van mei 2015 had een msPAF van 9,2% 
o.b.v. de aanwezigheid van PAK. De ammonium/ammoniak concentraties zijn veelal 
bepalend voor de msPAF-scores tot 1,0%. Incidenteel zijn gewasbeschermingsmiddelen 
bepalend (ethylchloorpyrifos d.d. maart 2015; fenvaleraat d.d. mei 2016) voor een 
msPAF>0,5%. 
 
De ammonium/ammoniak-concentraties lijken voor de periode januari 2009 tot oktober 
2018 een dalende trend te vertonen. Met name in de wintermaand december worden 
hoge piekconcentraties gemeten. De laatste twee jaar (2017 en 2018) worden in de 
zomer beduidend hogere ammoniumconcentraties gemeten dan de vier jaren daarvoor. 
De bijdrage van ammonium/ammoniak aan de berekende msPAF met de toolkit is 
maximaal 1,0%. 
De belangrijkste directe bron van ammonium/ammoniak in dit waterlichaam zijn de 
emissies vanuit het landelijk gebied (bemesting). 
 
Cypermethrin en PFOS – nieuwe prioritaire stoffen – zijn niet in dit waterlichaam zelf 
aangetroffen, maar gemeten op het gekoppelde Toestand en Trend monitoringspunt 
(RO457) bij boezemgemaal Katwijk. In Wateringen Wassenaar en Valkenburg zijn geen 
specifieke bronnen voor deze stoffen bekend. 
 
De PAK fluorantheen, benzo(b)fluorantheen en benzo(g,h,i)peryleen voldoen niet aan de 
norm vanwege een éénmalig aantreffen in mei 2015 in een duidelijk verhoogde 
concentratie. Dit resulteerde naast overschrijding van de norm voor oppervlaktewater 
ook tot een ‘onvoldoende’ score voor de msPAF. Alle andere metingen in de periode 
januari 2009 t/m oktober 2018 werd deze stof niet boven de rapportagegrens van ca. 
0,01 µg/l aangetoond.  
De bronnen voor PAK in oppervlaktewater zijn atmosferische depositie (met 
achterliggende diffuse bronnen zoals haardvuur en uitlaatgassen verkeer en vervoer), 
uitloging van coatings op vaartuigen of uit verduurzaamd hout, en 
(water)bodemverontreinigingen. Vanwege de incidentele verhoging lijkt hier geen sprake 
van een structurele bron die aangepakt dient te worden. 
 
Waterbodem 
In de waterbodem van het waterlichaam zijn geen normoverschrijdingen aangetroffen. 
De waterbodemgegevens uit het baggerprogramma laten zien dat begin deze eeuw in het 
twee van de drie wateringen, Zijlwatering en Veenwatering, de waterbodem voor een 
groot deel net voldoet aan de chemische doelstelling (klasse B o.b.v. verhoogde gehalten 
aan oude bestrijdingsmiddelen zoals drins, lindaan e.d.). Op enkele trajecten van 
zijwateren zijn wel overschrijdingen van de interventiewaarde aangetroffen (PAK, koper 
en zink).  
 
Gezien het zeer geringe aandeel van waterbodems in de klasse <AW of klasse A, was de 
kwaliteit van de waterbodem vermoedelijk beperkend voor de ontwikkeling van een 
gezonde en diverse macrofauna-samenstelling. In hoeverre deze bagger is verwijderd, is 
met name voor de Zijlwatering niet duidelijk. 
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Organismen 
Er zijn geen metingen in organismen bekend. 
 

 
 
 

Maatregelen  

- Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het ecologisch effect acceptabel 
(msPAF<0,5%). Situatie kan verder verbeterd worden met aanpak van: 

o Generiek landbouwbeleid (emissies (a.g.v. bemesting) uit achterliggend 
landelijk gebied (m.n. Duivenvoordse en Veenzijdse polder)); 

o Emissies van huishoudelijk afvalwater via overstorten of ongezuiverde lozingen 
vanuit bijv. ongerioleerde woonboten. 

- Cypermethrin en PFOS: Deze stoffen zijn niet in dit KRW-waterlichaam aangetroffen. 
Maatregelen in dit waterlichaam zijn daarom vooralsnog niet aan de orde. Wel 
generiek emissiebeleid. 

- PAK: De emissies komen voornamelijk vanuit diffuse bronnen/routes in het 
watersysteem terecht. Mogelijk kunnen uitlogende landbodemverontreinigingen nog 
bijdragen aan de belasting. Het niet voldoen is gebaseerd op een incidentele meting. 
Brongerichte aanpak is niet aan de orde. De aanpak bestaat uit: 

o Generiek emissiebeleid (diffuse bronnen); 
o Baggeren van ernstig verontreinigde waterbodems. Hiermee wordt op een 

effectieve manier opgehoopte verontreinigingen uit het watersysteem 
verwijderd.  
 

4.9 Conclusie ESF1-8 

Knelpunten in Wateringen Wassenaar en Valkenburg zijn: een te hoge externe belasting 
met fosfor, onvoldoende geschikt habitat, een te intensieve schoning en een te hoge 
toxiciteit van het waterlichaam. 
 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit 
water 

 

ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit 
bodem 

 

ESF 4 
Habitatgeschiktheid 

 

ESF 5 Verspreiding  
ESF 6 Verwijdering  
ESF7 Organische 
belasting 

 

ESF8 Toxiciteit  
 
 

De normen voor chemische 
verontreinigingen in oppervlaktewater, waterbodem 
en of organismen worden overschreden. 
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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.  
 

 Maatregel Cod

e 

Advies  Aandachtspunte

n  

1 Generiek 
landbouwbeleid 

G01 Kansrijk, want geen bezwaar.  Coördinatie en 
aanpak door 
landbouwteam 
van Rijnland. 

2 Generiek 
emissiebeleid 

G01 Kansrijk, want geen bezwaar.  Er loggen lokaal 
kansen om de 
emissies (a.g.v. 
bemesting) uit het 
achterliggend 
landelijk gebied te 
verminderen 
(m.n. 
Duivenvoordse en 
Veenzijdse 
polder). 

3 Behouden begroeide 
oevers 

BE03 Eerste advies gebiedsproces: 
Geen advies, want geen 
input opgehaald uit 
gebiedsproces. 

 Geen nieuwe 
beschoeiingen. 

Definitief advies na 
afstemming experts: 
Kansrijk, want er valt effect 
te verwachten.  

4 Verminderen 
beschoeiing en 
aanleggen NVO’s 

IN07 Kansrijk, want er is 
draagvlak en een aantal 
kansrijke locaties. 
 
 
 
 

 Toegankelijkheid 
voor sportvissers 
en kanoërs en 
voldoende 
doorvaart.  
Voor landbouw 
zoveel mogelijk 
zonder verlies van 
landbouwgrond en 
met een goede 
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vergoeding voor 
beheer.  

5 Dood hout 
aanbrengen 

IN18 Kansrijk, want er is 
draagvlak. 

 Hinder doorvaart 
niet. Niet in de 
watergang langs 
het Valkenburgse 
meer, want dit is 
erg smal.  

6 Vaarverbod niet 
opheffen en wel 
handhaven 

S06 Kansrijk, want geen bezwaar.   

7 Vismigratie boezem 
- polder mogelijk 
maken 

IN15 Zeer kansrijk, want er is 
draagvlak en er zijn 
samenwerkingsmogelijkhede
n. 

 Aansluiten bij 
woningbouw 
Valkenburg.   

8 Informeren 
onderhoudsplichtige
n ecologisch 
onderhoud 

S02 Kansrijk, want geen bezwaar.  Bij uitvoering is er 
onder agrariërs 
weinig draagvlak, 
maar bij een 
aantal andere 
stakeholders 
liggen er wel 
kansen. 

9 Uitvoeren 
inspectieprogramma 
schoning 

S06 Kansrijk, want geen bezwaar.   

1
0 

Oevers uitrasteren 
mits vee aanwezig 
is 

IN20 Eerste advies gebiedsproces: 
geen advies, want er is 
twijfel of hier wel veel vee 
aanwezig is.  

 Doe voorafgaand 
eerst een kosten-
baten analyse.  
Houd rekening 
met vergoeding 
voor boeren bij 
budget. 

Definitief advies na 
afstemming experts: 
Kansrijk, want alle kansen 
voor uitrastering moeten 
benut worden, omdat zij 
effect hebben op het totaal. 
Er is verder wel draagvlak 
onder boeren, onder de 
voorwaarde van een 
vergoeding.   

1
1 

Watergangen 
verbreden zodat 
minder schonen 
nodig is 

IN10 Kansrijk, want geen bezwaar.  In Katwijk zijn 
geen 
mogelijkheden. 
Wel bij 
woningbouw 
Valkenburg. 

1
2 

Emissies (a.g.v. 
bemesting) uit 
achterliggend 
landelijk gebied 
(m.n. 
Duivenvoordse en 
Veenzijdse polder) 

G01 Is generiek emissiebeleid.   

1
3 

Emissies van 
huishoudelijk 

IM06 
 

Kansrijk, want geen bezwaar.  Overstort bij 
Valkenburg kan 
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afvalwater via 
overstorten of 
ongezuiverde 
lozingen vanuit bijv. 
ongerioleerde 
woonboten 

worden 
geoptimaliseerd. 

1
4 

Meeliften met 
landelijk aanpak 
diffuse bronnen 

G01 Is generiek emissiebeleid.   

1
5 

Baggeren van 
ernstig 
verontreinigde 
waterbodems. 
Hiermee wordt op 
een effectieve 
manier opgehoopte 
verontreinigingen 
uit het 
watersysteem 
verwijderd 

BE05 Kansrijk, want geen bezwaar.  Niet naar elkaar 
toe baggeren. 

 

Maatregelen waarop het advies ‘kansrijk’ of ‘zeer kansrijk’ is gegeven vanuit het 
gebiedsproces, zijn positief beoordeeld op de kansrijkheid (= haalbaarheid x draagvlak). 
Deze maatregelen lijken voldoende technisch en praktisch haalbaar en is er draagvlak 
aanwezig en/of samenwerking mogelijk. Er is geadviseerd om deze maatregelen op te 
nemen in de definitieve maatregelenlijst.  
 
In het gebied hebben een aantal partijen, zoals Stichting Horst en Voorde, 
Staatsbosbeheer en Landgoed de Horst de ambitie om het terrein ecologisch in te richten 
en te beheren.  
 
Er zijn geen aanvullende maatregelen voorgesteld. 

5.3 Samenwerkingsmogelijkheden  

Er zijn een aantal stakeholders die in het gebiedsproces hebben aangegeven te willen 
samenwerken in de uitvoering van (aanvullende) maatregelen of die genoemd zijn door 
andere stakeholders als potentiele samenwerkingspartner, te weten; 
 
Maatregel Generiek landbouwbeleid 

Stakeholder Agrarische Vereniging 
Motivatie/reden Natuurlijk boeren 
Contactgegevens Aad Sonneveld Via Marcel Betgen of Marco van Duijn, 

Gebiedscoördinator Rijnland 
 

Maatregel Vismigratie boezem - polder mogelijk maken 

Stakeholder Gemeente Katwijk 
Motivatie/reden Peilverandering woningbouwlocatie Valkenburg   
Contactgegevens Via relatiebeheerder Rijnland Gerard van Bruggen (vervanger 

Loes Barnard) 

5.4 Aandachtspunten voor planuitwerking en uitvoering 

Er zijn een aantal aandachtspunten benoemd voor de planuitwerking en de uitvoering 
van de maatregelen, te weten;  
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HSV Haarlem 
e.o. 

Natuurontwikkeling is altijd zeer positief. Wij zijn voorstander van 
het bijeen komen met een groep organisaties per gebied. Dit deden 
we voorheen ook altijd met de VBC; visstand beheercommissies. 
Verhuurder en Natuurmonumenten etc. zitten daar ook bij, dus in 
totaal 10 verenigingen. Aan de federatie was toen gevraagd om één 
vertegenwoordiging per vereniging te hebben. 
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5.5 Kaart 
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5.6 Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd om geen van de maatregelen af te laten 
vallen. Alle voorgestelde maatregelen kunnen op de definitieve maatregelenlijst. Een 
belangrijke kans is het mogelijk maken van de vismigratie boezem - polder bij de 
woningbouw Valkenburg. 
  



 

Pagina 26 van 33  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.086666 

6. Conclusie 

Maatregelenlijst 

 

Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,6 0,6 0,54 Matig 

biologie Waterplanten 0,6 0,55 0,51 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,45 0,4 0,39 Matig 

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

BOS Stikstof 2,8 2,8 2,03 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,4 0,44 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 76 Goed 

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

BOS Chloride 300 300 110 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,1 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 0,51 Matig 

 
De doelen voor Waterplanten, Macrofauna en fosfor zijn aangepast. Op basis van het 
bovenstaande maatregelen en technische doelaanpassingen wordt verwacht dat de 
Wateringen Wassenaar en Valkenburg in 2027 voldoet aan de doelstellingen. 
 
 
  

Type maatregel ESF Maatregel-

code 

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

S06 

Baggeren van ernstig verontreinigde waterbodems. Hiermee 
wordt op een effectieve manier opgehoopte verontreinigingen 
uit het watersysteem verwijderd. 8 

BE05 

behouden begroeide oevers 4 BE03 
Dood hout aanbrengen 4 IN18 
Doorgaan met regulier baggerprogramma. (BE04) 4 BE04 
Emissies (a.g.v. bemesting) uit achterliggend landelijk gebied 
(m.n. Duivenvoordse en Veenzijdse polder); 8 

G01 

Emissies van huishoudelijk afvalwater via overstorten of 
ongezuiverde lozingen vanuit bijv. ongerioleerde woonboten. 8 

IM06 

Generieke emissie maatregelen (landbouw en AWZI) 1.8 G01 
Meeliften met landelijk aanpak diffuse bronnen 8 G04 
Oevers uitrasteren mits vee aanwezig is. 6 S02 
Uitvoeren ecologisch onderhoud 6 BE03 
Uitvoeren inspectieprogramma schoning 6 BE03 
Vaarverbod niet opheffen en wel handhaven. 4 RO02 
Verminderen beschoeiing en aanleggen NVO’s 4 IN07 
Watergangen verbreden zodat minder schonen nodig is. 6 IN10 
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Bijlage 1 - Sessies en Stakeholders 

1. Sessies  

Interne sessie met relatiemanagers en gebiedscoördinatoren en met praktische 

en omgevingsbril 

Datum: 28 november 2019 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: In de sessie is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven 
welke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Daarop is 
vervolgens input geleverd door relatiemanagers en gebiedscoördinatoren. Zij hebben 
input geleverd vanuit een respectievelijk strategische/tactische en tactische/operationele 
bril.  Er is ook gesproken met een projectleider en omgevingsmanager van diverse 
KRW2-uitvoeringsprojecten en iemand van het cluster realisatie en onderhoud. Zij 
hebben input geleverd vanuit een praktische en technische invalshoek. Ten slotte was er 
een afvaardiging van het landbouwteam aanwezig.  
 

Externe sessie 

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

 
Natuur- en milieusessie 

Datum: 14 januari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Voor deze sessie zijn de natuur- en 
milieuorganisaties 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 aanwezig 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 welke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te 
verbeteren. De stakeholders hebben vervolgens input geleverd vanuit het belang van hun 
sector. 

2. Interne stakeholders 

Stakeholder Geraadpleegd op   

Naam Functie  

Gerard van 
Bruggen 

Relatiebeheerder 28 november 2019 

Anne Kuiten Relatiebeheerder 28 november 2019 
Johan Kolk Relatiebeheerder 28 november 2019 
Marco van Duijn Gebiedscoördinator 28 november 2019 
Marcel Betgen Gebiedscoördinator 28 november 2019 

3. Externe stakeholders 

Organisatie  Sector Geraadpleegd op 

Hengelaarsbond voor Leiden 
en Omstreken (HvLeO) 

Sportvisserij 22 januari 2020 



 

Pagina 28 van 33  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.086666 

Sportvisserij Zuidwest 
Nederland 

Sportvisserij 22 januari 2020 

Sportvisserij Midwest 
Nederland 

Sportvisserij 22 januari 2020 

NOB Recreatie (onderwatersport)  22 januari 2020 
KNWV Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
ADV Atlantis Alphen aan den 
Rijn 

Recreatie (watersport)  22 januari 2020 

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

Zuid-Hollands Landschap Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Waternet Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Stichting Duinbehoud Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Dunea Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Natuurmonumenten Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Landschap Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Gemeente Katwijk Overheid 20 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 

Gemeente 
Voorschoten/Wassenaar 
(Werkorganisatie 
Duivenvoorde) 

Overheid 11 maart 2020 
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Bijlage 2 - Input 

1. Opgehaalde input per maatregel 

Generieke maatregelen 

Maatregel 1 Generiek landbouwbeleid 

 Geen input. 
 
Maatregel 2 Generiek emissiebeleid 

Interne sessie Emissies (a.g.v. bemesting) uit achterliggend landelijk gebied (m.n. 
Duivenvoordse en Veenzijdse polder. 

 

Specifieke maatregelen 

Maatregel 3 Verminderen beschoeiing en aanleggen NVO’s 

Interne sessie Kansen bij woningbouw: zie kaart. 
HSV Haarlem 
e.o. 

Houd rekening met bevisbare gedeeltes. Ontzie de bevisbare 
gedeeltes. Liefst maar aan één kant in het water (de onbereikbare 
kant). 

TKBN (kano) Voor recreatieve kanosport hebben wij graag een vrijgehouden 
midden vaart voor bijvoorbeeld kano’s . Ook de bereikbaarheid van 
het water is belangrijk. Als er een vooroever is, dan is het belangrijk 
dat je wel bij het water kunt. Op een aantal strategische punten, 
waar je bijvoorbeeld een instapplek kunt maken, is het goed dat je bij 
het water kunt.  Connectie naar duingebied (groen boezemgebied). 
Bij bijvoorbeeld parkeerplekken of een golfterrein (zie kaart). Bij 
parkeerplekken/logische opstapplekken geen natuurvriendelijke 
oevers.  

Gemeente 
Katwijk 

Goed afstemmen met eigenaren. 

Landbouwteam Bij NVO is het niet verliezen van landbouwgrond een belangrijk punt. Bij 1 m brede 

overgang van land naar water (50 cm in het water en 50 cm op het land) met een 

geringe drooglegging, het afrasteren van de kanten en het gebruik van een drinkbak en 

een goede vergoeding voor het beheer van de oevers wordt dit bespreekbaar in het 

veenweidegebied. NVO's worden gemakkelijk gekoppeld aan afkalvende oevers, dit 

zien zij als kans.  Door beschoeiing voor de NVO te plaatsen, voorkomt dit ook 

afkalvende oevers. 

 
Maatregel 4 Dood hout aanbrengen 

Interne sessie Moet standaard on top of mind worden bij beheer en inrichting! 
Aanbrengen, maar ook minder weghalen (beheer!). 

TKBN (kano) Prima, mits kanoën mogelijk blijft. 
 

HSV Haarlem 
e.o. 

Puntige paaltjes tegen aalscholvers. 
 

Gemeente 
Katwijk 

Watergang langs Valkenburgse meer is krappe doorvaart die wel veel 
gebruikt wordt door recreatievaart. Hier dus niet zo kansrijk.  

 
Maatregel 5 Vaarverbod niet opheffen en wel handhaven 

TKBN (kano) Voorstander van stimuleren ‘schone’ recreatie en ontmoedigen 
gemotoriseerd vervuilende recreatie.   

Gemeente 
Katwijk 

Gaat waarschijnlijk alleen over het Wassenaarse deel. 
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Maatregel 6 Vismigratie Boezem – Polder mogelijk maken 

Interne sessie Kansen bij woningbouw: zie kaart 
TKBN (kano) Voorstander van vismigratie. 
Gemeente 
Katwijk 

Bij de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Valkenburg  verwacht 
de gemeente peilveranderingen, ook met de wens om het 
doorvaarbaar te maken. Dan is vismigratie ook mogelijk. 

 
Maatregel 7 Informeren onderhoudsplichtigen op waterkwaliteit gericht 

onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) 

Interne sessie Voldoende kansen bij landgoederen, Staatsbosbeheer en boeren 
(agrariërs), gemeenten. Vooral bij landgoed de Horst liggen kansen, 
maar wil koninklijk huis deze voorbeeldfunctie hebben?) -> 
bestuurlijke kwestie? 

Gemeente 
Katwijk 

Let op afstemming oeverbeheer (droog deel). Afstemming met 
eigenaren nodig. Gemeente loopt er in het maaibeleid tegenaan dat 
bloementelers geen onkruid willen. 

Landbouwteam Op dit moment is er al vanuit het ANLB een blauwe dienst onderhoud 
NVO. Het ecologisch slootschonen gebeurt in de vorm van een blauwe 
dienst, maar geen groot animo omdat in smalle sloten oevervegetatie 
niet gewenst is. Ook vindt het collectief de huidige vergoeding te laag 
(met name voor het administratieve werk wat zij doen). 

 
Maatregel 8 Uitvoeren inspectieprogramma schoning 

Interne sessie Is zelfde als ecologisch beheer. 
 
Maatregel 9 Oevers uitrasteren, mits vee aanwezig is 

Interne sessie Is er wel vee aanwezig? 
Gemeente 
Katwijk 

Gedeelte van Katwijk is beschoeid, dus is waarschijnlijk voor 
Wassenaarse deel relevant. 

Landbouwteam Het nut hiervan wordt wel ingezien, het heeft een positief effect op de 
ecologie en stevigheid van de slootkanten, maar het is wel 
bewerkelijk. Zeker als je met enige regelmaat wil maaien zijn palen 
langs de kant hinderlijk en het weghalen / verplaatsen kost tijd. 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! 

 
Maatregel 

10 

Watergangen verbreden zodat minder schonen nodig is 

TKBN (kano)  Positief voor kanosport. 
HSV Haarlem 
e.o. 

Positief voor sportvisserij. 

Gemeente 
Katwijk 

In de huidige situatie in Katwijk geen mogelijkheden, omdat de grond 
in gebruik is. Misschien is er een combinatie te maken met de 
inrichting van Valkenburg. 

 
Maatregel 

11  

Emissies van huishoudelijk afvalwater via overstorten of 

ongezuiverde lozingen vanuit bijv. ongerioleerde woonboten 

Interne sessie Via omgevingsvisies gemeente? Subsidieregeling IBA? Kansen bij 
woningbouw: zie kaart. 
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TKBN (kano)  Positief voor kanosport. 
HSV Haarlem 
e.o. 

Positief voor sportvisserij. 

Gemeente 
Katwijk 

Ongezuiverde lozingen en/of ongerioleerde woonboten zullen er niet 
veel zijn. Overstorten zitten niet in Katwijkse deel. Aanvoer uit 
Wassenaar? 

 
Maatregel 

12 

Baggeren van ernstig verontreinigde waterbodems. Hiermee 

wordt op een effectieve manier opgehoopte verontreinigingen 

uit het watersysteem verwijderd 

Interne sessie I.s.m. gemeente? Waar heeft dit meeste zin in heel Rijnland? Er lopen 
2 pilots (Erwin) en dan wordt hier nader naar gekeken. 

HSV Haarlem 
e.o. 

Positief, zolang er niet naar elkaar toe wordt gebaggerd en vervuilde 
bagger wordt afgevoerd. 
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Bijlage 3 – Technische doelaanpassing 

Toelichting 

De KRW-doelen worden afgeleid aan de hand van de  aangepaste lijst van maatregelen en 
de huidige kwaliteit. Er worden twee methoden gehanteerd om tot deze nieuwe doelen 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 0,44 Ontoereikend 0,4 Ontoereikend 

 
10% reductie kan mogelijk zijn door generieke emissie maatregelen. Verwachte 
toetswaarde is 0,4. Doel wordt 0,4. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Doorzicht 0,65 0,51 Matig 0,65 Goed 

 
In het verleden is een toetswaarde van 0,65 mogelijk geweest. Verwacht wordt dat deze 
waarde ook in de toekomst weer mogelijk is. Doel wordt niet aangepast. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Algen 0,6 0,54 Matig 0,6 Goed 

 
Alg is in het verleden 0,6 geweest. Verwacht wordt dat deze waarde in de toekomst weer 
mogelijk is. Doel wordt niet aangepast. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterplant
en 

0,6 0,51 Matig 0,55 Matig 

 
Waterplanten hebben in het verleden een score van 0,55 laten zien. Met voorgestelde 
maatregelen wordt dit waarschijnlijk weer mogelijk. Doel wordt niet aangepast. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofaun
a 

0,45 0,39 Matig 0,4 Matig 

 
Ondanks dat de waterplanten toe kunnen nemen zal de macrofauna niet het habitat krijgen 
om hoger te scoren. Verwachte toetswaarde is 0,4. Doel wordt 0,4 EKR. 
 
Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-

Verkenner. 

 
Na indiening van de aangepaste-lijst naar aanleiding van het technisch document voor 
Wateringen Wassenaar en Valkenburg is met behulp van de KRW-verkenner een schatting 
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gemaakt van de biologische GEP. Deze schatting wordt in samenwerking met de Expert 
Judgement GEP gebruikt. 
 
Wateringen Wassenaar en Valkenburg 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 

2
7 

Wateringen 
Wassenaar en 
Valkenburg 

M6a NL13_46 other Vol 355614 The_geom 

 
Wateringen Wassenaar en Valkenburg, NL13_46 is een M6A. In de volgende tabel zijn de 
gekozen parameters weergegeven die relevant zijn voor M6A. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

Maintenance Onderhoud (2 klassen) 2 Geen onderhoud 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

2,8 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,4 Zie EJ 

Shipping Scheepvaart activiteit (2 
klassen) 

1,5 Ongeveer 50% van het waterlichaam 
wordt bevaren 

Shore Oeverinrichting (3 
klassen) 

2,3 Verbetering door verwijderen 
beschoeiing en uit rasteren oevers. 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klassen) 2 Vast peil, Boezem 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Wateringen Wassenaar en Valkenburg de 
volgende GEP waarden volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende 
afbeeldingen per KRW-maatlat die geldt voor M6A. 
 
Vis (GEP: 0,5) 
Alg (GEP: 0,48) 
Macrofyten (GEP: 0,39) 
Macrofauna (GEP: 0,67) 
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