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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

 
De biologie in het waterlichaam scoort ontoereikend door een ontoereikende score op het 
onderdeel waterplanten. De macrofauna scoort matig, de visstand goed. De biologie 
ondersteunende stoffen scoren matig door te hoge waarden voor stikstof, fosfor en overschrijding 
van de temperatuur. Verschillende prioritaire stoffen overschrijden de normen waardoor de chemie 
niet voldoet. 
 
Korte toelichting op ESF score 

 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  

ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  
ESF4 Habitatgeschiktheid  
ESF5 Verspreiding  
ESF6 Verwijdering  
ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  
 
De productiviteit van water en waterbodem zijn hoog. Doordat de watergangen in het waterlichaam 
ondiep zijn bereikt bij het huidige doorzicht voldoende licht de bodem om groei van ondergedoken 
waterplanten mogelijk te maken. Het habitat is niet in alle deelgebieden geschikt voor de groei van 
oeverplanten. Het onderhoud van watergangen is lokaal intensiever dan gewenst. De waarden van 
verschillende toxische stoffen overschrijden de normen. 
 
Maatregelen 

 

Naam (KRW portaal) ESF lokaalID 

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

NL13_48-030 

Behoud en beheer oeverbegroeiing 4, 6 NL13_48-013 
Brongericht nutriënten - landelijk beleid 1, 8 BM/GB 
Afspraken maken over ongezuiverde lozingen 8 NL13_48-018 

KRW-voorlichtingsprogramma 6 NL13_48-027 
Lokaal verdiepen watergang t.b.v. 
overwintering vis*) 4 

NL13_19-002 

*) alleen als de diepte nu te klein is en er in de afgelopen jaren vissterfte is opgetreden bij vorst. 
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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 0 0 Goed 

biologie Waterplanten 0.6 0,3 0.3 Goed 

Biologie  Macrofauna 0.6 0,45 0.43 Matig 

biologie Vissen 0.6 0.6 0.77 Goed  

BOS Stikstof 2.4 2,5 2.47 Goed 

BOS Fosfor 0.22 0,4 0.37 Goed 

BOS Zuurstof 35-120 35-120 70 Goed 

BOS pH 5.5-8 5.5-8 7.63 Goed 

BOS Chloride 300 300 53.5 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 25.2 Matig 

BOS Doorzicht 0 0 0 Goed 
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2. Kenmerken waterlichaam 

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

2.1 Administratieve gegevens 

Parameter Waarde Ligging 

KRW code NL13_19 

 

KRW meetpunt ROP11307 

Watertype M8, gebufferde laagveensloten 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Polder 
N2000-gebied Ja 

Zwemwaterlocatie nee 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam ligt in het zuidoosten van Rijnland, zie hierboven. 
 
Het Natura2000 gebied bestaat uit de diepe plas Broekvelden Vettenbroek en enkele polders ten 
oosten en ten zuiden van deze plas. Het gaat om: 

- Gebied Sluipwijk; 
- Gebied Lang-Roggebroek; 
- Gebied Oukoop-noord; 
- Polder Oukoop en Negenviertel; 
- Polder Stein-noord; 
- Polder Stein-zuid (gedeeltelijk). 

 
In onderstaande figuur zijn de deelgebieden van het N2000 gebied op kaart aangegeven. 
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De diepe plas Broekvelden Vettenbroek is begrensd als een afzonderlijk waterlichaam.  Alle 
watergangen in de polders van het Natura2000 gebied zijn als waterlichaam begrenst. Als 
zoekgebied is het gedeelte van polder Stein-zuid buiten het waterlichaam aangewezen. In de 
praktijk zullen we in dit geval geen maatregelen nemen in het zoekgebied aangezien deze 
nauwelijks invloed zullen hebben op het waterlichaam, dat voor het grootste deel in andere 
peilvakken ligt. 
 
Zie voor informatie over zoekgebieden 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 1.  
 

 
Figuur 1 waterlichaam 
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2.3 Functies, landgebruik 

Het land wordt vooral gebruikt als agrarisch grasland. 15% van het gebied heeft een natuurfunctie 
en 8% bestaat uit water. 
 

Landgebruik % 

agrarisch gras 72 

akkerbouw <1 

bebouwd  4 

bos <1 

natuur 15 

water 8 

 
Het landgebruik van polder Stein en weidegebied is weergegeven in figuur 2. 

 
Figuur 2. Landgebruik 

2.4 Hydrologie 

Het waterlichaam ligt in verschillende polders. Een klein gedeelte ligt in het peilgebied van de 
Reeuwijkse plassen. De verschillende delen hebben elk een eigen hydrologie. 
 
Sluipwijk, Oukoop-noord en Lang-Roggebroek 
Deze gebieden staan in open verbinding met de Reeuwijkse plassen (peilvak WW-31a Oost). Het 
peilgebied heeft een winterpeil van -2,24m NAP en een flexibel zomerpeil tussen -2,29m en -2,21m 
NAP. 
Het water wordt ingelaten vanuit de stadsboezem van Gouda en het overschot wordt afgevoerd 
aan de zuidkant van het plassengebied via vakgemaal Burgvlietkade. 
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Polder Stein-noord 
In deze polder wordt flexibel peil tussen -1,92 m NAP en -2,02 m NAP gevoerd.  
Wateraanvoer naar de polder vindt plaats via een opvoergemaal vanuit de Enkele Wiericke. 
Wateroverschot wordt afgevoerd via een stuw naar polder Stein-zuid. 
 
Polder Oukoop en Negenviertel 
Deze polder heeft een vast peil van -2,22 m NAP dat in de zomermaanden 5 cm mag uitzakken 
voordat water wordt ingelaten. Wateraanvoer naar de polder vindt plaats via een opvoergemaal 
vanuit de Enkele Wiericke. 
 
Polder Stein-zuid 
Deze polder heeft een zomerpeil van -2,23 m NAP en een winterpeil van -2,32 m NAP. 
Wateraanvoer vindt plaats vanuit de Hollandsche IJssel waar ook het wateroverschot naar wordt 
afgevoerd via poldergemaal Stein-Oukoop. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

. Defaultnorm M8 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen 
 

 

Waterplanten 0,6 0,6 

Macrofauna 0,6 0,6 

Vissen 0,6 0,6 

   

Biologie  ondersteunende stoffen (BOS)   

Stikstof (mg/l) ≤ 2,4 2,4 

Fosfor (mg/l) ≤ 0,22 0,22 

Zuurstof (%) 35-120 35-120 

Zuurgraad 5,5-8 5,5-8 

Chloride (mg/l) ≤ 300 ≤ 300 

Temperatuur (graden celcius) ≤ 25 ≤ 25 

 
De doelen voor biologische kwaliteitselementen zijn in KRW2 op de default gehouden omdat 
verwacht werd dat waterplanten door de eerder uitgevoerde maatregelen en generiek beleid tot 
ontwikkeling zouden komen. De macrofauna en de vis liften mee met de waterplanten en kan ook 
het doel van 0,6 halen. 
 
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 chemische doelen zijn voor alle waterlichamen gelijk. Het is niet mogelijk om voor de chemie de 
doelen aan te passen.  

3.2 Doelstellingen en ontwikkelingen N2000 gebied 

Het waterlichaam is onderdeel van het Natura 2000 gebied “Broekvelden Vettenbroek en Polder 
Stein”. Dit gebied behoort tot het Natura 2000 landschap “meren en moerassen” en valt binnen de 
categorie “laagveen”. Hiervoor is een landelijke opgave geformuleerd, namelijk de herstel van 
mozaïek van verlandingsstadia van open water tot moerasbos en herstel van gradiënt in 
watertypen met name in het deellandschap laagveengebieden. De essentie van de kernopgave 
voor het landschap meren en moerassen relevant voor dit Natura 2000 gebied is gericht op de 
samenhang tussen slaapplaatsen en foerageergebieden voor grasetende watervogels. Voor 
Broekvelden Vettenbroek en Polder Stein zijn twee kernopgaven geformuleerd: 

- Plas-drassituaties: plas-drassituaties voor smienten en broedvogels 
- Rui- en rustplaatsen: voldoende ruiplaatsen en rustgebieden voor watervogels zoals ganzen 

en slobeend. 
 
Het gebied heeft daarbij ook doelstellingen voor de oppervlakte en het leefgebied van verschillende 
soorten vogels: 
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3.3 Maatregelen KRW1 en KRW2 

Maatregel Bron Status 
Baggeren en verdiepen sloten KRW1 Uitgevoerd 
Onderzoek naar aanpassen streefpeil KRW1 Uitgevoerd 
Vasthouden van water in haarvaten systeem KRW1 Uitgevoerd 
Aanleg NVO < 3 meter breed KRW1 Deels uitgevoerd, 

deels vervallen 
Baggerprogramma Rijnland 2007-2020*) KRW1 Uitgevoerd 
Onderzoeksmaatregel landbouwemissies veenweidegebied*) KRW1 Uitgevoerd 

Onderzoeksprogramma AWZI *) KRW1 Uitgevoerd 
Behoud en beheer oeverbegroeiing KRW2 Planvoorbereiding 
Baggerprogramma Rijnland 2007-2020 deel 2*) KRW2 In uitvoering 

Maatregelen tbv landbouwemissies veenweidegebied*) KRW2 In uitvoering 
Monitoring effecten maatregelen SGBP1 KRW2 In uitvoering 
Verkleinen marges flexibel peil in deelgebied polder Stein-noord**)  uitgevoerd 

Uitvoeren monitoringsprogramma polder Stein-noord***)  uitgevoerd 
Afplaggen oevers in polder Stein-noord****)  In uitvoering 
 
*) generieke Rijnlandbrede maatregel, niet uitgevoerd in het waterlichaam. 
**) deze maatregel is ingesteld in september 2015.  
***) De effecten van deze maatregel worden tot 2020 gemonitord volgens het “monitoringsplan 
peilen en waterkwaliteit polder Stein-noord”, corsanummer 18.139571. 
 
De meetvragen in dit plan zijn de volgende: 

- Hoe ontwikkelt de fysisch-chemische waterkwaliteit zich? 
- Hoe ontwikkelt de ecologische kwaliteit van water en oevers zich? 
- Wat is de relatie tussen waterdiepte, baggerdikte en de bedekkingen van waterplanten? 
- Hoeveel zoöplankton is aanwezig in polder Stein-noord? 
- Hoe verlopen de waterpeilen in polder Stein-noord en hoeveel water wordt ingelaten? 

 
Het monitoren en evalueren van de ontwikkelingen in de waterkwaliteit zijn in het beheerplan 
N2000 Broekvelden Vettenbroek en polder Stein opgenomen als instandhoudingsmaatregel. Hierin 
is het volgende gesteld: “indien de (tussentijdse) resultaten hiertoe aanleiding geven (geen of 
marginale verbetering waterkwaliteit, geen of marginale verbetering draagkracht deelgebied voor 
slobeend) zo nodig bijstellen van het maatregelpakket ter verbetering van de waterkwaliteit”. 
 
****) Staatsbosbeheer heeft als pilot de rand van een perceel afgegraven om de veraarde toplaag 
langs een watergang te verwijderen. Naar verwachting gaat hier waardevolle vegetatie groeien op 
de schralere ondergrond. 
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3.4 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 
 

  
  
Fosfor en stikstof lijken in de afgelopen jaren af te nemen. In chloride is geen duidelijke 
trend te onderscheiden. In de toetswaarden van de biologische groepen is geen trend te 
zien, de toetswaarden zijn redelijk constant in de bemonsterde jaren. 

3.5 Toestand 2018 
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De biologie in het waterlichaam scoort ontoereikend door een ontoereikende score op het 
onderdeel waterplanten. De macrofauna scoort matig, de visstand goed. De biologie 
ondersteunende stoffen scoren matig door te hoge waarden voor stikstof, fosfor en overschrijding 
van de temperatuur. Verschillende prioritaire stoffen overschrijden de normen waardoor de chemie 
niet voldoet. 
 

Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_19. 

3.6 Ontwikkelingen N2000 doelstellingen 

Er is in het gebied voldoende leefgebied (omvang en kwaliteit) voor de kleine zwaan. De toch al 
lage aantallen zijn in de eerste beheerperiode van het N2000 plan nog verder afgenomen. De 
oorzaken hiervan liggen buiten het gebied. 
 
Er is in het gebied voldoende leefgebied (omvang en kwaliteit) voor de smient. De aantallen smient 
zijn ruim boven de instandhoudingsdoelen en de trend is neutraal tot positief. 
 
Er is in het gebied voldoende leefgebied (omvang en kwaliteit) voor de krakeend aanwezig. De 
aantallen zijn ruim boven de instandhoudingsdoelstellingen en de trend is positief. 
 
De slobeend heeft een gevarieerd eetpatroon, maar is gespecialiseerd in watervlooien en ander 
zoöplankton. Daarnaast foerageert de soort op kleine mollusken, insecten en hun larven, maar ook 
op zaden en plantenresten. Een goede waterkwaliteit met een groot aanbod aan zoöplankton is 
belangrijk. Er is voldoende leefgebied (omvang en kwaliteit) voor de slobeend aanwezig. 
In het redelijk belangrijke deelgebied polder Stein-noord zijn er ontwikkelingen (daling aantallen 
sinds 2009-2011, verslechtering van de waterkwaliteit sinds 2011) die aanleiding geven om te 
veronderstellen dat de situatie (populatie, kwaliteit leefgebied) zich ter plaatse ongunstig heeft 
ontwikkeld. Er zijn geen gegevens beschikbaar over zoöplankton, waardoor er geen uitspraken 
kunnen worden gedaan over de ontwikkeling van deze belangrijke voedselbron van de slobeend. 
 
De negatieve ontwikkeling van de waterkwaliteit in de eerste beheerplanperiode in polder Stein-
noord heeft waarschijnlijk een ongunstige invloed gehad op de populatie en de kwaliteit van het 
leefgebied van de soort. Het is waarschijnlijk dat een verbetering van waterkwaliteit kan bijdragen 
aan aantallen dieren en kwaliteit van het foerageergebied in polder Stein-noord. 
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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. 
 
ESF1 voldoet als de externe belasting lager is dan de kritische belasting van het watersysteem. 
 
In het waterlichaam is de productiviteit van het water te hoog. De bron van nutriënten bestaat 
voornamelijk uit veenafbraak (percelen) in het gebied zelf. Er treedt overmatige algengroei op en 
er komen woekerende soorten ondergedoken waterplanten voor. Ook komen kroos en flab voor in 
de sloten van het waterlichaam. 
 

 
 
ESF1 voldoet niet. 
 

 

 
 
ESF1 rood: de externe belasting is hoog, vooral door veenafbraak van percelen. 

Maatregelen 

Alle maatregelen die van toepassing kunnen zijn, zijn in dit gebied al toegepast. De veehouderij is 
extensief, bemesting passend bij de natuurfunctie etc. 
 
Het waterpeil is in de polders Stein-noord en Oukoop en Negenviertel aangepast op de 
natuurfunctie en vermindering van de uit- en afspoeling van percelen. In de Reeuwijkse plassen 
(waarin verschillende delen van het waterlichaam liggen) zijn de grootste bronnen al afgekoppeld, 
waarmee de externe belasting al zover als mogelijk is gereduceerd. 
 

Maatregelen met significante schade: 
Het volledig afplaggen van het gebied en het peil te verhogen tot maaiveld met gebruik van 
uitsluitend regenwater is niet opgenomen omdat dit significante schade toebrengt aan de 
natuurfunctie van het gebied. 
 

4.2 ESF2 licht 

De ecologische sleutelfactor licht voldoet als er voldoende licht op de bodem van het water komt 
zodat ondergedoken waterplanten kunnen groeien. 
 
Bij een verhouding tussen doorzicht en diepte die groter is dan 0,6 bereikt voldoende licht de 
waterbodem om de groei van onderwaterplanten mogelijk te maken. 
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Het doorzicht in polder Stein en weidegebied is 0,2 tot 0,4 meter. Chlorofyl is de factor die het 
doorzicht beperkt. Bij een diepte van gemiddeld 50 cm valt er voldoende licht op de bodem om 
groei van ondergedoken waterplanten mogelijk te maken. Uit bemonsteringen blijkt dat 
ondergedoken waterplanten inderdaad aanwezig zijn in het waterlichaam. 
 
De beoordeling van ESF2 staat daarom op groen. 
 

 

 
 
ESF 2 groen: voldoende licht bereikt de bodem om groei van ondergedoken 
waterplanten mogelijk te maken. 
 

Maatregelen 

- Niet van toepassing. 
 

4.3 ESF3 productiviteit waterbodem 

De productiviteit van de bodem voldoet als deze geen beperking is voor het ontstaan van een 
diverse plantengroei en algenbloei niet optreedt. 
 
Deze stuurfactor voldoet als er geen nalevering van fosfor uit de waterbodem plaatsvindt, de 
bodem niet te veel fosfor bevat en er geen woekering van bepaalde soorten ondergedoken 
waterplanten optreedt. 
 
De productiviteit van de waterbodem is hoog. In de zomermaanden treedt nalevering op. In het 
waterlichaam domineren woekerende waterplanten zoals waterpest. 
 

 

 
 
ESF3 rood: de waterbodem levert na en woekerende waterplanten domineren. 

 
Maatregelen: 

Er zijn geen effectieve maatregelen tegen nalevering te nemen in dit watersysteem. De 
slibmaatregelen baggeren, beijzeren en bezanden hebben hooguit een kortdurend effect zolang de 
externe belasting in het gebied te hoog is. 
 

4.4 ESF4 habitatgeschiktheid 

Deze sleutelfactor voldoet als er voldoende geschikt habitat aanwezig is en negatieve factoren die 
het habitat beïnvloeden voor alle biologische groepen afwezig zijn. 
 
Habitat voor oeverplanten 
Het habitat voor oeverplanten voldoet in delen van het waterlichaam wel en in andere delen niet. 
Er is nauwelijks beschoeiing aanwezig in het waterlichaam. In polder Oukoop zijn oevers 
afgegraven waardoor het habitat hier geschikt is voor emerse waterplanten. In deelgebied polder 
Stein-noord zijn de oevers overwegend steil en minder geschikt voor oeverplanten. 
Emerse waterplanten kunnen ook in de watergang (buiten de eigenlijke oever) groeien doordat de 
watergangen relatief ondiep zijn. Stroming en golfslag zijn afwezig en daarmee niet beperkend 
voor de groei van oeverplanten. In gedeelten van het gebied zijn vee en ganzen aanwezig die de 
oevers kunnen vertrappen en een negatief effect hebben op oeverplanten. 
  
Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 
Het habitat is deels geschikt voor de groei van ondergedoken waterplanten. In de eerste KRW-
periode is gebaggerd in het gebied. De waterdiepte is daardoor voldoende op een groot deel van 
gemeten locaties. In de watergangen is nog steeds een sliblaag aanwezig, wat gebruikelijk is in 
veengebieden. Deze baggerlaag kan een knelpunt zijn voor het wortelen van ondergedoken 
waterplanten (met name als het slib niet stevig is). Bodemwoelende vis is in de poldergebieden in 
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lage dichtheden aanwezig. We verwachten daarom dat deze geen negatieve invloed hebben op het 
habitat voor planten in deze gebieden. In deelgebieden in de Reeuwijkse plassen is de dichtheid 
aan grote bodemwoelende vis groter, in die gebieden kan er negatieve invloed zijn op het habitat 
voor ondergedoken waterplanten. 
 
Habitat voor macrofauna 
Het habitat voor macrofauna is in grote delen van het waterlichaam niet geschikt doordat de 
verschillende vegetatietypen slechts in lage bedekkingen aanwezig zijn. 
 
Habitat voor vissen 
Het habitat voor vissen varieert per deelgebied. In plantenrijke delen (polder Oukoop) is het 
habitat geschikt voor plantenminnende vissen. In de deelgebieden die onderdeel zijn van de 
Reeuwijkse plassen en in polder Stein-noord voldoet het habitat niet voor plantenminnende vis. 
 
De verschillende deelgebieden zijn groot genoeg voor een gezonde visstand. Diep water voor 
overwintering is afwezig in polder Stein-noord, dit heeft voor zover bekend niet tot wintersterfte 
geleid. In de overige deelgebieden is diep water wel aanwezig of bereikbaar. 
 

 

 
 
ESF4 rood: het habitat voor planten, macrofauna en vissen voldoet niet in alle 
deelgebieden. 

Maatregelen 

- Behoud van begroeide oevers;; 
- Lokaal verdiepen van watergang (naar 1 meter diepte) in polder Stein-noord tbv 

visoverwintering; 
- Uitvoeren van actief visstandbeheer in de Reeuwijkse plassen om de omwoeling van de 

bodem te beperken. 

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 
Van veel soorten waterplanten kunnen zaden en stukjes plant lang drijven en zich zo verspreiden. 
Andere soorten verspreiden zaden via de wind en ook verspreiding van zaden en stukjes plant via 
vogels komt voor. Wel kunnen deze met het inlaatwater vanuit de boezem meekomen. 
 
Verschillende soorten waterplanten zijn aanwezig in het waterlichaam of in de omgeving. We 
verwachten dat de verspreiding van planten geen beperkende factor is voor de samenstelling van 
de vegetatie in de polder. 
 
Verspreiding van macrofauna 
Macrofauna kan zich op veel manieren verspreiding via het water en via de lucht. Binnen het 
waterlichaam zijn er geen barrières voor de verspreiding van macrofauna. Ook uitwisseling van 
macrofauna tussen het waterlichaam en overig water of de boezem is mogelijk, al is het maar via 
het inlaten of uitmalen van water. Verspreiding is geen beperkende factor voor de samenstelling 
van macrofauna in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van vissen 
De gewenste vissoorten zijn al in het waterlichaam aanwezig. Verspreiding is daarom niet bepalend 
voor samenstelling van de visstand. 
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ESF5 groen: verspreiding is geen belemmering voor het bereiken van de gewenste 
samenstelling van vegetatie, macrofauna en vissen. 

 
 
 
 

 

 

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 
Het onderhoud van primaire watergangen is in delen van het waterlichaam intensiever dan 
gewenst aangezien aan het eind van het groeiseizoen het volledige nat profiel wordt geschoond. 
Onderhoud in overige watergangen door onderhoudsplichtigen zoals SBB. Het is niet bekend of 
vegetatie achter blijft in de watergang. 
 
In het gebied komen vogels, kreeften en muskusratten voor die waterplanten eten. We gaan er van 
uit dat dit geen negatief effect heeft op de bedekkingen en soortensamenstelling. In de gebieden 
met geschikt habitat komen water en oeverplanten voor en zijn er geen duidelijke aanwijzingen 
voor grootschalige begrazing. 
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 
Beroepsvissers en hengelsportverenigingen hebben visrechten in het waterlichaam. Er zijn geen 
aanwijzingen dat bevissing door vissers of door visetende vogels effect hebben op de samenstelling 
en de lengteverdeling van de visstand. 
 

 

 
 
ESF6 rood: verwijdering van waterplanten in hoofdwatergangen is intensiever dan 
gewenst. 

 

Maatregelen 

- Uitvoeren van ecologisch beheer; 
- Informeren ecologisch onderhoud overige watergangen. 

 

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. 
 
De belangrijkste bronnen voor de directe organische belasting van het waterlichaam zijn: 
- Afbraak/oxidatie van veen; 
- Lozingen uit niet op het gemeentelijk riool aangesloten woningen van huishoudelijk afvalwater 

(lokaal gezuiverd middels IBA-systeem) 
Aangenomen wordt dat andere bronnen zoals honden uitlaten, eendjes voeren, lokvoer t.b.v. 
sportvisserij, bladval en vogelpoep (bijv. aalscholvers of ganzen) relatief weinig bijdragen aan deze 
belasting. 
 
De afgelopen vijf jaar schommelde de zomergemiddelde zuurstofverzadiging tussen ca. 80 en 
140% (KRW-oordeel Goed). De zuurstofverzadiging lijkt de laatste jaren stabieler dan in het begin 
van KRW 1 (2009-2011). De stijgende lijn in het toetsoordeel voor de zuurstofverzadiging is met 
het toetsoordeel van 2019 (gemiddelde oordelen 2016 t/m 2018) gestopt en 10 procentpunt 
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gedaald. In augustus 2018 is het zuurstof voor het eerst sinds 2013 weer gedaald tot onder de 
50%. 
 
Het betreft een Natura2000-gebied waarin de betreffende percelen niet of extensief bemest 
wordt/gaat worden. Het landgebruik betreft voornamelijk graslanden (agrarisch, natuur). In dit 
KRW-waterlichaam zijn geen zwemwaterlocaties aanwezig of worden door dit waterlichaam 
beïnvloed.  
 
Alle watergangen in Polder Oukoop en Negenviertel zijn in 2013/2014 gebaggerd. Hiermee is de 
zuurstofvraag van de waterbodem aangepakt en is meer diepte verkregen (waardoor wisselingen in 
de watertemperatuur en zuurstofverzadiging enigszins getemperd worden).  
 
Woningen die lozen via een IBA aansluiten op gemeentelijke riolering, draagt (naast aan ESF 8; 
ammonium), ook bij aan de organische belasting. 
 

 

 
ESF7 groen: de zuurstofhuishouding in het watersysteem is op orde (maar lijkt 
achteruit te gaan). 
 
 

 
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 Polder Stein en weidegebied voldoet volgens het KRW-toetsingsoordeel 2019 niet 
voor de chemische parameters ammonium (NH4), benzo(b)fluorantheen (BbF), 
benzo(g,h,i)peryleen (BghiPe), fluorantheen (Flu) en perfluoroctaansulfonaat (PFOS). 
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van meetlocaties ROP11307 voor de jaren 
2009 t/m 2018 doorgerekend op potentiele effecten op de ecologie. Hieruit blijkt dat deze effecten 
met uitzondering van één monster (januari 2017) aan de gestelde doelen voldoen. Betreffende 
monster had een msPAF-score1 van >60% als gevolg van de concentraties aan PAK (m.n. BghiPe, 
BbF, BaA) en gewasbeschermingsmiddelen (m.n. lambda-cyhalothrin en esfenvaleraat). 
 
Ammonium is in heel Rijnland een probleemparameter volgens de formele toetsing. De 
ammoniumconcentraties vertonen sinds 2009 een afnemende trend. Uit de berekeningen met de 
Toolkit blijkt het ecologisch effect als gevolg van ammonium sinds 2015 marginaal (max. msPAF is 
0,2%). De meest waarschijnlijke bronnen voor deze stof zijn de uit- en afspoeling van opgebracht 
mest (op de veenpercelen) en het – veelal via een IBA 3 geloosd - huishoudelijk afvalwater vanuit 
tientallen niet op het gemeentelijke riool aangesloten woningen. 
 
De overschrijdingen van de PAK (BbF, BghiPe en Flu) zijn allen gebaseerd op een eenmalige piek in 
januari 2017. Alle overige metingen liggen onder (BbF en BghiPe) of rond (Flu) de rapportagegrens 
- een factor 20 tot >100 lager. Het is niet bekend waardoor deze piek aan PAK is veroorzaakt. De 
combinatie met de verhogingen in de concentraties van de gewasbeschermingsmiddelen bieden 
hiervoor vooralsnog onvoldoende aanknopingspunten. 
 
PFOS – een nieuwe prioritaire stof – is niet in dit waterlichaam zelf aangetroffen, maar gemeten op 
het gekoppelde Toestand en Trend monitoringspunt. PFOS wordt (net als BbF en BghiPe) 
beschouwd als ubiquitaire stoffen (= stoffen die niet meer geloosd mogen worden, maar potentieel 
overal aangetroffen kunnen worden). Specifieke bronnen voor deze stoffen zijn in dit waterlichaam 
niet bekend. 

                                           
1 msPAF= meer stoffen Potentieel Aangetaste fractie van lagere soorten; het aandeel van het 
aantal soorten dat door de combinatietoxiciteit van alle gemeten stoffen negatief  wordt beïnvloed 
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Waterbodem 
In 2009 zijn alle watergangen in peilvak WW-39 (Polder Oukoop en Negenviertel) bemonsterd en in 
2013/2014 gebaggerd. De waterbodemkwaliteit - het onderhoudsbagger uit de watergangen – 
voldoet aan de Rijnlandse normen. In de watergangen die niet ‘schoon’ zijn, waren de metalen 
nikkel, lood en of zink of de PAK de klassebepalende parameter. Een bron voor deze aangetroffen 
lichte verontreinigingen is niet bekend. 
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten toxische stoffen in organismen bepaald. 
 
 

 

 
ESF8 rood: de normen voor chemische verontreinigingen in oppervlaktewater 
worden overschreden. 
 
 

 
Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het ecologisch effect marginaal (msPAF is 0,2% of 
minder). De mogelijke bronnen zijn de lozingen van (lokaal gezuiverd) huishoudelijk 
afvalwater, uit- of afspoeling van mest.  
 

Maatregelen 

- Huishoudens aansluiten op gemeentelijke riolering; 
- Uitrijden van drijfmest in dit gebied ontmoedigen (voorlichting); 

 
PAK: Deze verontreinigingen komen voornamelijk via atmosferische depositie in het 
watersysteem terecht (Emissieregistratie 2018). Deze diffuse verontreiniging vormt geen 
probleem. De oorzaak van de normoverschrijding is niet bekend. Mogelijk dat een incident 
heeft plaats gevonden. Geen stofspecifieke maatregelen; 
 
PFOS: Deze stof is niet in dit KRW-waterlichaam aangetroffen. Maatregelen in dit waterlichaam 
zijn daarom niet aan de orde. 

 

4.9 Conclusie ESF1-8 

 

De productiviteit van water en waterbodem zijn hoog. Doordat de watergangen in het waterlichaam 
ondiep zijn bereikt bij het huidige doorzicht voldoende licht de bodem om groei van ondergedoken 
waterplanten mogelijk te maken. Het habitat is niet in alle deelgebieden geschikt voor de groei van 
oeverplanten. Het onderhoud van watergangen is lokaal intensiever dan gewenst. De waarden van 
verschillende toxische stoffen overschrijden de normen. 
 
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.  
 
 Maatregel Code Advies  Aandachtspunten  

 Generiek 
landbouwbeleid 

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

 Generiek 
emissiebeleid 

G01 Kansrijk, want geen bezwaar   

1 Behoud van 
begroeide oevers 

BE03 
 

Zeer kansrijk, want het is 
goed mogelijk en er zijn 
samenwerkingsmogelijkheden. 

  

2 Lokaal verdiepen 
van watergang 
(naar 1 meter 
diepte) in Stein-
noord ten bate van 
visoverwintering 

IN12 
 

Eerste advies gebiedsproces: 
Weinig kansrijk, want er is al 
gebaggerd en het grootste 
gedeelte is al een meter diep.  

  

Definitief advies na 
afstemming experts:  
Kansrijk, want de watergang 
is wel degelijk veelal ondieper 
dan 1 meter. Er is inderdaad 
gebaggerd in de eerste KRW-
planperiode, maar dat kan 
dan nu weer. 

3 Uitvoeren van actief 
visstandbeheer in 
de Reeuwijkse 
plassen om de 
omwoeling van de 
bodem te beperken 

BE01 Niet kansrijk. De kans is nihil 
dat alle andere maatregelen 
die uitgevoerd moeten worden 
(alvorens tot deze maatregel 
over te gaan) voor eind 2027 
ook zijn uitgevoerd en 
effectief  blijken te zijn 
geweest.  

  

4 Uitvoeren van 
ecologisch beheer 
(schonen en 
baggeren) 

BE03 Zeer kansrijk, want het is 
goed mogelijk en er zijn 
samenwerkingsmogelijkheden. 
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5 Informeren 
ecologisch 
onderhoud overige 
watergangen 

S02 Eerste advies gebiedsproces: 
Geen advies, want geen input 
opgehaald uit gebiedsproces.  

  

Definitief advies na 
afstemming experts: Kansrijk, 
want is een no-regret 
maatregel. 

6 Huishoudens 
aansluiten op 
gemeentelijke 
riolering 

IM10 
 

Kansrijk, want er zijn nog een 
aantal panden aan te sluiten. 

  

7 Uitrijden van 
drijfmest in dit 
gebied ontmoedigen 
(voorlichting) 

S02 Kansrijk, want er is draagvlak.   

 
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. Wat betreft de maatregelen met het advies ‘niet 
kansrijk’, is geadviseerd deze niet op te nemen in de definitieve maatregelenlijst.  
 
Er zijn geen aanvullende maatregelen voorgesteld. 

5.3 Samenwerking maatregelen 

Er zijn een aantal stakeholders die in het gebiedsproces hebben aangegeven te willen 
samenwerken in de uitvoering van (aanvullende) maatregelen, te weten; 
 
Maatregel Behoud van begroeide oevers 
Stakeholder Staatsbosbeheer 
Motivatie/reden Onbekend 
Contactgegevens Via Johan Kolk (gebiedscoördinator Rijnland) 
 
Maatregel Behoud van begroeide oevers 
Stakeholder Boer de Goei 
Motivatie/reden Onbekend 
Contactgegevens Via Johan Kolk (gebiedscoördinator Rijnland) 
 
Maatregel Uitvoeren van ecologisch beheer (schonen en baggeren)  
Stakeholder Staatsbosbeheer 
Motivatie/reden Onbekend 
Contactgegevens Via Johan Kolk (gebiedscoördinator Rijnland) 
 
Maatregel Uitvoeren van ecologisch beheer (schonen en baggeren)  
Stakeholder Boer de Goei 
Motivatie/reden Onbekend 
Contactgegevens Via Johan Kolk (gebiedscoördinator Rijnland) 

5.4 Aandachtspunten voor planuitwerking en uitvoering 

Er zijn een aantal aandachtspunten benoemd voor de planuitwerking en de uitvoering 
van de maatregelen, te weten;  
 
Provincie Zuid- Wat je zou willen is kijken of de eisen die vanuit Natura2000 



 

Pagina 22 van 31  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.086813 

Holland (natuurdoelstellingen) ook eisen zijn die samenhangen met de 
waterkwaliteit. Want een goede kwaliteit van het water is ook een 
voorwaarde voor Natura2000. Combineren van maatregelen 1 t/m 4 
helpen om ook Natura 2000 doelen te realiseren! 
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5.5 Kaart 
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5.6 Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd één maatregel (uitvoeren van actief 
visstandbeheer) af te laten vallen. De rest van de voorgestelde maatregelen kan op de 
definitieve maatregelenlijst. Er zijn hier goede kansen en samenwerkingsmogelijkheden 
voor het behoud van begroeide oevers en ecologisch beheer.   
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6. Synthese 

Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0 0 0 Goed 

biologie Waterplanten 0.6 0,3 0.3 Goed 

Biologie  Macrofauna 0.6 0,45 0.43 Matig 

biologie Vissen 0.6 0.6 0.77 Goed  

BOS Stikstof 2.4 2,5 2.47 Goed 

BOS Fosfor 0.22 0,4 0.37 Goed 

BOS Zuurstof 35-120 35-120 70 Goed 

BOS pH 5.5-8 5.5-8 7.63 Goed 

BOS Chloride 300 300 53.5 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 25.2 Matig 

BOS Doorzicht 0 0 0 Goed 

 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst KRW-portaal 

 

Maatregel omschrijving ESF Maat

regel

code 

Maatregel type ID 

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

S06 

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

NL13_48-
030 

Behoud van begroeide oevers 
4 

BE03 
Behoud en beheer 
oeverbegroeïng 

NL13_48-
013 

Generiek emissiebeleid 
1, 8 

G01 
Brongericht nutrienten - 
landelijk beleid 

BM/GB 

Huishoudens aansluiten op 
gemeentelijke riolering 8 

IM06 
Afspraken maken over 
ongezuiverde lozingen 

NL13_48-
018 

Informeren ecologisch 
onderhoud overige 
watergangen 6 

S02 
KRW-
voorlichtingsprogramma 

NL13_48-
027 

Lokaal verdiepen van 
watergang (naar 1 meter 
diepte) in Stein-noord tbv 
visoverwintering*) 4 

IN12 
Lokaal verdiepen 
watergang t.b.v. 
overwintering vis 

NL13_19-
002 

Uitrijden van drijfmest in dit 
gebied ontmoedigen 
(voorlichting) (BR01 of G01) (leeg) 

S02 
KRW-
voorlichtingsprogramma 

NL13_48-
027 

Uitvoeren van ecologisch 
beheer (schonen en baggeren) 6 

BE03 
Behoud en beheer 
oeverbegroeïng 

NL13_48-
013 
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Bijlage 1. Sessies en Stakeholders 

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. 

Interne stakeholders 

Stakeholder Geraadpleegd op   

Naam Functie  

Ed Stouthamer Relatiebeheerder 28 november 2019 
Johan Kolk Gebiedscoördinator 28 november 2019 
 

Externe stakeholders 

Organisatie  Sector Geraadpleegd op 

Hengelaarsbond voor Leiden 
en Omstreken (HvLeO) 

Sportvisserij 22 januari 2020 

Sportvisserij Zuidwest 
Nederland 

Sportvisserij 22 januari 2020 

Sportvisserij Midwest 
Nederland 

Sportvisserij 22 januari 2020 

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

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 Bodegraven-
Reeuwijk 

Overheid 26 maart 2020 
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Bijlage 2. Input 

Opgehaalde input per maatregel 

 

Specifieke maatregelen 
Maatregel 1 Behoud van begroeide oevers 

Interne sessie Is een kansrijke maatregel, kansrijke samenwerking met 
Staatsbosbeheer en boer De Goei  (zie locatie kaart). 

Provincie Zuid-
Holland 

Uitvoeren van ecologisch onderhoud gericht op behoud van 
begroeiing van oevers (NVO) en waterplanten lijkt noodzakelijk en 
nuttig voor verbetering visstand. 

 
 
Maatregel 2 Lokaal verdiepen van watergang (naar 1 meter diepte) in 

Stein-noord t.b.v. visoverwintering 

Interne sessie Toetsen of deze nog aan de orde is (spoor). In het gebied is de 
afgelopen jaren al vaker de baggerlaag weggehaald. De kleine 
slootjes zijn ook al extra gebaggerd. Dit gebeurt normaal alleen 
op de hoofdwatergangen. 

Watersportverbond Het verdiepen van sloten zou ten voordele kunnen werken voor 
kanoërs.  

Landbouwteam Als er in sommige sloten gebaggerd moet worden,  kan een 
diepteschouw helpen. Het is echter lastig om administratief te 
voldoen aan de voorwaarden. Verder staat het toch al in de legger 
dat deze op diepte moet zijn? Bij het invoeren van diepte schouw: 
communiceer dit goed en vaak, kom met goede voorbeelden en 
geeft de agrariërs een paar jaar de tijd. Zo is de ervaring dat met 
de baggerspuit je een aantal jaren nodig hebt om de sloten op de 
gewenste diepte te krijgen (2-3 jr). Communicatie is hier key!! Ga 
ook poldergericht te werk.  

 
Maatregel 3 Uitvoeren van actief visstandbeheer in de Reeuwijkse 

plassen om de omwoeling van de bodem te beperken 

Interne sessie Doen we pas als de rest is gedaan het heeft gewerkt. 
Provincie Zuid-
Holland 

Mogelijk natuurlijk evenwicht mogelijk tussen predatorvissen en 
Braassem. 

 
Maatregel 4 Uitvoeren van ecologisch beheer (schonen en baggeren) 

Interne sessie Is een kansrijke maatregel, kansrijke samenwerking met 
Staatsbosbeheer en boer De Goei. Er is al recent gebaggerd (zie 
locatie kaart). 

Provincie Zuid-
Holland 

Combineren met 1. Is zinvolle maatregel. 

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 5 Huishoudens aansluiten op gemeentelijke riolering 

Interne sessie Bij een KRW-project neerleggen in de gemeente (via Ed). 
Ook inzetten op handhaving IBA-beleid. 

Provincie Zuid-
Holland 

Langs de Steinsedijk liggen allerlei woningen die nog niet 
aangesloten zijn op het riool. Deze huizen lozen via een IBA 
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systeem. Maar dit is niet zo effectief als wanneer het op het riool 
zou zijn aangesloten. Deze huizen lozen op de kleine wateren (zie 
locatie kaart). 

 
Maatregel 6 Uitrijden van drijfmest in dit gebied ontmoedigen 

(voorlichting) 

Interne sessie Uitzoeken hoe dit zit.  
Provincie Zuid-
Holland 

Hoge prioriteit in verband met nutriënten (fosfaat en nitraat) in 
het oppervlaktewater. 
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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 

aquaokit. 

Reeds “goede” scores worden niet genoemd tenzij hiervoor een reden is. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Stikstof 2,4 2,47 Matig 2,5 Matig 

 
De grootste bron van Stikstof in Polder Stein zijn de percelen van Polder Stein. Er gaat qua 
inrichting geen verandering plaatsvinden in Polder Stein en veenafbraak gaat ook niet veranderen. 
Huidige situatie wordt doel. Het doel voor stikstof wordt 2,5mgN/l. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,22 0,37 Matig 0,4 Matig 

 
De grootste bron van fosfor in Polder Stein zijn de percelen van Polder Stein. Er gaat qua inrichting 
geen verandering plaatsvinden in Polder Stein en veenafbraak gaat ook niet veranderen. Huidige 
situatie wordt doel. Het doel voor fosfor wordt 0,4mgP/l. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Temperatuur 25 25,2 Matig 25 Goed 

 
Temperatuur is klimaat afhankelijk, er wordt verwacht dat de extreem warme zomer van 2018 zich 
niet snel herhaalt. Doel blijft 25. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterplant
en 

0,6 0,3 Ontoereikend 0,3 ontoereike
nd 

 
Qua inrichting is er al veel aangepast. De huidige situatie wordt doel. Het doel wordt 0,3EKR 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofaun
a 

0,6 0,43 Matig 0,45 Matig 

 
De trend laat een stijging zien in de Macrofauna EKR score. Het doel wordt 0,45. 
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Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-Verkenner. 

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

9 

Polder Stein 
en 
Weidegebied 

M8 NL13_19 other Vol 984874 The_geom 

 
Polder Stein en weidegebied, NL13_19 is een M8. In de volgende tabel zijn de gekozen parameters 
weergegeven die relevant zijn voor M8. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

Maintenance Onderhoud (2 klassen) 1 Ecologisch onderhoud. 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

2,5 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,4 Zie EJ 

Shore Oeverinrichting (3 klassen) 2,1 Huidige situatie 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klassen) 2,5 15cm fluctuatie 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor polder Stein en weidegebied de volgende GEP 
waarden volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-maatlat 
die geldt voor M8. 
 
Vis (GEP: 0,58) 
Alg (GEP: 0) (geen doel) 
Macrofyten (GEP: 0,28) 
Macrofauna (GEP: 0,49) 
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