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0. SAMENVATTING 

 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland streeft naar schoon en gezond water. De Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de vastgestelde kaders om invulling aan deze doelen 
en functies te geven. In dit document beschrijven we de maatregelen en doelstellingen voor 
de tweede planperiode van de KRW (2016-2021) voor het waterlichaam De Wilck. 
 
De Wilck is als waterlichaam aangewezen, omdat het een Natura-2000 gebied is. Voor de 
eerste planperiode (2009-2015) hadden we de volgende maatregelen voor De Wilck 
gepland: 

- Aanleg natuurvriendelijke oevers 
- Verplaatsen inlaat 
- Aanleg vispassage 

 
We hebben de uitvoering van de maatregelen in De Wilck echter doorgeschoven naar de 
tweede planperiode van de KRW (2016-2021), omdat de vaststelling van het Natura-2000 
gebied nog niet definitief was. 
 
Inmiddels hebben we nieuwe gegevens van het gebied en hebben we een gewijzigde kijk op 
de maatregelen, mede vanwege ervaring met het uitvoeren van maatregelen elders. 
Concreet: 

- Aanleg van natuurvriendelijke oevers past niet bij veensloten. 
- Beperken van de invloed van ingelaten boezemwater draagt niet bij aan verlaging 

van de P-belasting of P-concentratie 
- Maatregelen voor vismigratie zijn niet nodig, omdat de visstand op orde blijkt, 

 
We zien mogelijk wel andere problemen die met maatregelen aangepakt kunnen worden: 

- De oevers worden door vee vertrapt. Een mogelijke maatregel is het uitrasteren van 
de slootranden 

- Het achterwege blijven van voldoende drijfbladplanten kan samenhangen met het 
maairegime. Aanpassing van de maaimethode en –frequentie kan een oplossing zijn. 

 
Beide aspecten zouden eerst nader onderzocht moeten worden. De maatregelen moeten 
verder goed afgestemd worden met de doelstellingen en het beheer voor Natura-2000. De 
maatregelen willen we daarom met de beheerder van het gebied, Staatsbosbeheer, verder 
bespreken. 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De Kaderrichtlijn Water kent drie planperioden. De eerste periode loopt van 2009 tot 2015. 
Momenteel worden de maatregelen uit de eerste plancyclus uitgevoerd, waaronder 
maatregen in waterlichaam De wilck. Het Hoogheemraadschap is nu bezig de tweede 
plancyclus voor te bereiden, die loopt van 2016 tot 2021. We moeten daarvoor kijken hoe ver 
we met de uitvoering van de maatregelen zijn, wat de ontwikkeling in ecologische kwaliteit is 
en of we op basis daarvan de maatregelen voor de volgende planperiode moeten bijsturen.  
 
 

1.2 Doel 

Het doel van dit gebiedsdocument is drieledig:  
- De betrokken instanties te informeren over de ecologische ontwikkelingen, 
- De maatregelen evalueren en zo nodig bijstellen. Speciaal van belang is de 

afstemming met de doelen voor Natura 2000 die op dit gebied rusten.  
- De (eventueel aangepaste) doelen te vastleggen. 

 

1.3 Werkwijze 

In hoofdstuk 2 geven we eerst een algemene beschrijving van het gebied: de ligging, de 
hydrologie en de functies. Het volgende hoofdstuk gaat in op de kennis van de sloot als 
ecosysteem. We willen daarbij aangeven dat die kennis nog steeds in ontwikkeling is, maar 
ook dat we nog niet beschikken over een diagnostisch systeem zoals we dat inmiddels wel 
voor ondiepe en diepe plassen hebben. 
 
Daarna komen de ontwikkelingen in beeld. Eerst gaat het over de stand van zaken van de 
uitvoering van de voorgenomen maatregelen (hoofdstuk 4). En vervolgens over de 
ontwikkelingen in waterkwaliteit en ecologie (hoofdstuk 5).  
 
In het laatste hoofdstuk gaan we in op de planvorming voor de tweede KRW-plancyclus. Na 
enkele algemene overwegingen geven we ons plan voor KRW 2 (voornamelijk: monitoren) 
en geven we daarvan de kosten. Verder definieren we de KRW-doelen en gaan we in op de 
prioritering.  
 

1.4 Procedure, fasering 

De plannen voor dit gebied bespreken we met belanghebbende partijen. Deze gesprekken 
zijn thans (oktober 2013) nog niet afgerond. Na afronding willen we tot een definitief voorstel 
met maatregelen komen. We willen die maatregelen dan in de tweede KRW-planperiode 
uitvoeren. 
 
Uiteindelijk beslist het bestuur van Hoogheemraadschap van Rijnland op basis van een 
kostenanalyse welke maatregelen in de plannen worden opgenomen. Ook neemt het bestuur 
een besluit over de fasering. De plannen krijgen nog een inspraakronde en moeten 
goedgekeurd worden door de betreffende provincies. Daarna worden ze vastgesteld en 
bijvoorbeeld voor de Kaderrichtlijn Water aan de Europese Commissie gerapporteerd. Dat 
laatste zal het Rijk voor heel Nederland doen. 
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2. BESCHRIJVING GEBIED 

2.1 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam De Wilck is gelegen aan de zuidzijde van polder Groenendijk tussen 
Hazerswoude en Zoeterwoude. Polder Groenendijk grenst aan de noordzijde aan de Oude 
Rijn. 
 
De begrenzing van het waterlichaam is gegeven in Figuur 1. De begrenzing van het 
waterlichaam is gebaseerd op de begrenzing van het Natura-2000 gebied De Wilck (Figuur 
2), de indeling in peilvakken (Figuur 3) en landgebruikfuncties in het gebied. 
 
De administratieve gegevens zijn in Tabel 1 gegeven. 
 
Tabel 1. Administratieve gegevens 

Parameter Waarde 

Meest vergelijkbare natuurlijke watertype Gebufferde laagveensloten (M8) 

KRW code NL13_18 

Status Kunstmatig 

Polder of boezem Polder 

Natura 2000 gebied Ja 

PEHS Ja 

Zwemwaterlocatie Nee 

KRW-meetpunt NL13_ROP24213 

 
 
Het gebied De Wilck is 116 hectare groot en bestaat uit vochtige en natte graslanden. De 
Wilck maakt deel uit van het Hollands-Utrechtse veenweidegebied. Deze veengebieden zijn 
vanaf de 10e eeuw in gebruik genomen en vanaf de dertiende eeuw is sprake van een 
systeem van polders en boezems waarop het water wordt uitgeslagen. De Slingerwetering 
die door het gebied loopt, maakte vroeger deel uit van de loop van een destijds uit het 
hoogveen ontspringend veenstroompje de Wilck.  
 
Vrijwel het gehele waterlichaam is gegraven ten behoeve van peilhandhaving en wordt 
hierdoor als kunstmatig aangemerkt. Alleen de Slingerwetering is van oorsprong een 
veenstroompje geweest, maar is in de loop der tijd vergraven. We kiezen daarom toch voor 
het watertype M8, Gebufferde laagveensloten.  
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Figuur 1. Begrenzing waterlichaam De Wilck 
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2.2 Gebruik en functies 

De Wilck is aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gebied is een foerageergebied en 
rustplaats voor de kleine zwanen, die van hieruit ook in de omgeving van het gebied 
foerageren. Daarnaast is de Wilck een rust- en foerageergebied voor smienten. Voor deze 
soorten gelden instandhoudingsdoelen. Bij de smient is ook een wateropgave benoemd. Wat 
die wateropgave inhoudt, is niet verder uitgewerkt.  
 
 

 
Figuur 2. Begrenzing Natura 2000-gebied De Wilck. Bron: website Dienst Landelijk Gebied. 

 

2.3 Hydrologie  

Het waterlichaam De Wilck omvat (deels) drie verschillende peilvakken in de Groendendijkse 
polder. In deze peilvakken zijn vaste zomer- en winterpeilen vastgesteld, waarbij het 
zomerstreefpeil telkens 20 cm hoger is dan het winterstreefpeil. Voor de indeling in 
peilvakken en de streefpeilen: zie Figuur 3. Voor de schematisatie van het watersysteem: zie 
Figuur 4.  
 
In de gehele polder is er gemiddeld wegzijging, variërend tussen 0,05 en 1,4 mm/d. Het 
water voor peilvak 9d wordt met behulp van opvoergemaal De Wilck (gemaalnummer 0902) 
vanuit peilvak 10e (de Burmade) ingelaten. Gemaal De Wilck heeft een capaciteit van 1 m3 
per minuut. Het waterpeil in peilvak 9d wordt gehandhaafd met behulp van een stuw die loost 
op peilvak 9a en een peilregulerende afsluitbare koppelduider die water afvoert naar peilvak 
9e. Het water uit peilvak 9e wordt via een stuw afgevoerd naar peilvak 9a. 
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Figuur 3. Streefpeilen. Waterlichaam De Wilck omvat (delen van) de peilvakken 9d, 9e en 10e. 
Bron: Peilbesluit en Toelichting Polder de Groenendijkse- en Oostbroekerpolder, 2005, 
Hoogheemraadschap van Rijnland. 
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Figuur 4. Schematisatie waterbeheer polder Groenendijk. Waterlichaam De Wilck omvat (delen 
van) de peilvakken 9d, 9e en 10e. In dit schema is de inlaat van boezemwater naar peilvak 10e 
niet weergegeven. 
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In Figuur 5 is de drooglegging van (een deel van?) Groenendijkse- en  Oostbroekpolder 
gegeven. Het Natura-2000 gebied heeft een veel geringere drooglegging (20-30 cm) dan de 
rest van de polder.  
 
 

 
Figuur 5. Drooglegging. Bron: Peilbesluit en Toelichting Polder de Groenendijkse- en 
Oostbroekerpolder, 2005, Hoogheemraadschap van Rijnland. 
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3. HET SLOOT-ECOSYSTEEM 

3.1 Bestaande kennis 

De aquatische ecologie, de wetenschap waarin de samenhang tussen planten en dieren en 
het milieu van watersystemen wordt bestudeerd, is een relatief jonge wetenschap en nog 
volop in ontwikkeling.  
 
Nederland is typisch wat betreft het voorkomen van sloten. Er zijn diverse wetenschappelijke 
publicaties en proefschriften waarin gerapporteerd wordt over onderzoek van (een deel van) 
het slootecosysteem. Een algemeen diagnostisch systeem, zoals dat thans voor meren en 
plassen in ontwikkeling is (Ecologische Stuurfactoren) is er voor sloten (nog) niet. Het meest 
bruikbaar voor de analyse en ecosystemen van sloten zijn EBEOSLO (de 
beoordelingsmethode voor sloten van de STOWA) en de KRW-maatlatten voor sloten. 
 
 
 
EBEOSLO 
In EBEOSLO (Ecologische BEOordeling van SLOten)1 wordt onderscheid gemaakt in vier 
sloot(sub)typen: zandsloten, kleisloten, veensloten en zure sloten. In het algemeen kan 
gesteld worden dat in sloten gestreefd wordt naar een situatie waar het fysische milieu 
gekenmerkt wordt door een bepaalde mate van diversiteit. Er zijn verschillende typen habitat 
aanwezig, vooral aan de oeverzijde en er is sprake van een gevarieerd profiel, waarbij 
flauwere taludhellingen worden afgewisseld met steilere. Dit leidt tot een gevarieerde 
samenstelling van de levensgemeenschap.  
 
De karakteristieken aan de hand waarvan een slootecosysteem beoordeeld kan worden,  
zijn2: 

- Eutrofiëring: externe toevoeging door bijvoorbeeld effluenten of door inlaat van 
nutriëntenrijk water of interne verrijking van het ecosysteem met nutriënten die het 
gevolg kan zijn van mineralisatie van de bodem. 

- Saprobiëring: verrijking van het ecosysteem met organisch materiaal als gevolg van 
externe toevoeging of als secundair effect van eutrofiëring. 

- Verzilting: verstoring van zoete ecosystemen door verrijking met zout;  
- Verzoeting als gevolg van waterinlaat of doorspoeling in van oorsprong brakke sloten.  
- Waterkwantiteitsbeheer, zoals waterinlaat en peilbeheer 
- inrichting: factoren die ingrijpen op de morfologie van de sloot. 

 
KRW-maatlatten 
Bij de Nederlandse uitwering van de KRW-maatlatten worden ook verschillende sloottypen 
onderscheiden. In dit geval zijn dat: 

- Gebufferde sloten (overgangssloten, sloten in rivierengebied) (M1), 
- Zwakgebufferde sloten (poldersloten ) (M2), 
- Gebufferde laagveensloten (M8), 
- Zwakgebufferde laagveensloten (M9). 

 

                                                
1
 Franken R, JJP Gardeniers & ETHM Peeters (2006). Handboek Nederlandse ecologische 

beoordelingssystemen (EBEO-systemen). Deel A. Filosofie en beschrijving van de systemen. 
STOWA-rapport 2006-04 
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Bij het waterlichaam De Wilck hebben we te maken met gebufferde laagveensloten (M8). 
Hierbij wordt de volgende beschrijving gegeven2: “Laagveensloten zijn vaak breder en 
minder verzonken in het landschap dan de sloten in rivier- of zeekleigebieden. Dit komt 
mede doordat de slootbagger in het verleden is gebruikt om het steeds verder inklinkende 
land droog te houden. De oever is flauwer en moerassiger doordat het verschil tussen 
maaiveld en waterpeil relatief klein is. De veenbodem is bedekt met een laag sapropelium3 
en detritus4, maar kent een hoog zuurstofgehalte. Om verlanding tegen te gaan worden de 
sloten tenminste eens in de drie jaar geschoond en in een lagere frequentie gebaggerd.”  
 
Gebufferde laagveensloten worden gekenmerkt door lagere nutriëntengehalten (mesotroof 
tot eutroof). Het water is neutraal en het zuurstofgehalte hoog. Het water is helder.  
 
Er is een soortenrijke vegetatie met goed ontwikkelde submers en drijvende vegetatielagen 
met daartussenin veel open water. De helofytenzone is goed ontwikkeld en kan over het 
gehele slootprofiel aanwezig zijn. Verlanding kan in deze wateren snel plaatsvinden. 
Kenmerkend is een kleiner aantal soorten en minder individuen in de meer voedselarme ten 
opzichte van de meer voedselrijke sloten. De macrofauna is enorm divers. Naast veel 
algemeen voorkomende soorten zijn er ook enkele karakteristieke soorten zoals de van 
Krabbenscheer afhankelijke Groene glazenmaker. Sloten hebben een belangrijke functie 
voor een aantal vissen; ze dienen veelal als migratieroute tussen andere wateren.  
 
 

3.2 Ecologische stuurfactoren 

Uit bovenstaande informatie en overige kennis van slootsystemen, leren we dat 
laagveensloten matig voedselrijke tot voedselrijk, productieve en dynamische systemen zijn. 
De dynamiek treedt over korte en langere perioden op. Een langjarige cyclus ontstaat door 
de verlanding die van nature optreedt en het schonen en baggeren die feitelijk de verlanding 
weer terugzetten. Een andere dynamiek ontstaat door seizoenverschillen en de groei van 
planten en algen die daarmee samenhangt. De kortdurende dynamiek ontstaat door 
dag/nacht schommelingen in temperatuur maar ook in zuurstofgehalte en allerlei stoffen die 
daaraan gerelateerd zijn.  
 
Voorlopig komen we tot de volgende lijst van stuurfactoren voor laagveensloten: 
1. Maaivelddaling. Door ontwatering vindt veenafbraak in de bodem plaats. Hierbij komen 

allerlei stoffen vrij die van grote invloed zijn op het aquatisch ecosysteem, zoals fosfaat, 
stikstofverbindingen en sulfaat. Door de veenafbraak neemt dus ook de voedselrijkdom 
van het water toe. Recentelijk is over dit onderwerp nog gepubliceerd5 waarbij de kennis 
van verschillende onderzoeksinstituten is gecombineerd. Het blijkt dat het sulfaat in 
veensloten voor het belangrijkste deel afkomstig is van oxidatie van veen in de 
aangrenzende percelen. Het sulfaat dat daarbij ontstaat en uitspoelt naar de sloot kan 
vervolgens weer leiden tot veenrot van de oevers. Permanente peilverlaging is de 
belangrijkste factor die deze processen initieert. Of en hoe flexpeil doorwerkt op 
veenafbraak weten we echter (nog) niet goed. De afbraak van veen leidt tot 
maaivelddaling. De mate van maaivelddaling is daarom een goede indicator om te weten 
of er sprake is van veenafbraak in de bodem van de aangrenzende percelen. 

                                                
2
 Evers CHN, RAE Knoben & FCJ van Herpen (2012). Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en 

kanalen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021. STOWA-rapport 2012-34 
3
 Sapropelium = zuurstofloos slib. 

4
 Detritus = dood ogtanisch materiaal, zoals afgestorven planten en algen. 

5
 J Vermaat, J Harmsen, F Hellman, H van der Geest, J Klein, S Kosten, F Smolders, J Verhoeven, R 

Mes & M Ouboter (2013). Sulfaatbronnen in het Hollandse veenlandschap. Landschap 30 (1): 5-12. 
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2. Baggerdikte. De aanwezigheid van slib heeft grote invloed op het zuurstofgehalte, de 
concentratie aan nutriënten, maar ook op het habitat en de geschiktheid van de bodem 
voor worteling door waterplanten.   

3. Waterdiepte. Dit hang deels samen met de baggerdikte. Hoe meer bagger, hoe ondieper 
het water. Een geringe waterdiepte leidt tot grotere fluctuaties in temperatuur, 
zuurstofgehalte etc.  

4. Zuurstofhuishouding. De zuurstofhuishouding wordt door diverse factoren beïnvloed: 
a. Hierboven is het belang van bagger al genoemd. Naast het zuurstofgehalte zelf is 

het Biologisch Zuurstofverbruik (BZV) een parameter die hierbij van belang is. Het 
BZV is een maat voor de hoeveelheid afbreekbaar organisch materiaal in het 
water.  

b. Algen. Tiidens de fotosynthese overdag wordt zuurstof geproduceerd, maar ’s 
nachts vindt zuurstofconsumptie plaats. Bij een sterke algengroei kan het 
zuurstofgehalte in het water daardoor sterk fluctueren, van oververzadiging 
overdag tot vrijwel zuurstofloosheid aan het eind van de nacht. 

c. Kroos. Een gesloten kroosdek belemmert de toevoer van zuurstof vanuit de lucht. 
Wegens de beschaduwing groeien er weinig waterplanten en algen onder het 
kroosdek, zodat ook intern geen zuurstofproductie plaatsvindt. Onder een 
gesloten kroosdek kan een permanent laag zuurstofgehalte voorkomen. 

 
Het onderhoud in sloten, zowel het maaien als het baggeren, zijn belangrijke 
beheermaatregelen. Door het onderhoud wordt de natuurlijke successie teruggezet. Zonder 
onderhoud zouden sloten uiteindelijk verlanden. Onderhoud hoort dus bij het 
slootecosysteem. De wijze en de frequentie van onderhoud (bijvoorbeeld gefaseerd maaien) 
zijn wel manieren om de kwaliteit van het ecosysteem te beïnvloeden.  
 
 

3.3 Nieuwe ontwikkelingen in kennis 

Zoals gezegd, de aquatische ecologie is een relatief jonge wetenschap en is nog volop in 
beweging. Binnenkort worden drie belangrijke publicaties over sloten verwacht, die ons 
kunnen helpen bij het verder uitwerken van een diagnostisch systeem voor (laagveen)sloten: 

- Boek: “50 vragen over sloten”. Piet Verschonschot (Alterra) en Henk Hoogenboom 
(Aqua-logics). 

- Boek: “Sloten”, onder redactie van Edwin Peeters (WUR). 
- Rapportage onderzoeksprogramma “PLONS” (WUR). 
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4. GEPLANDE EN UITGEVOERDE MAATREGELEN 

4.1 Maatregelpakket uit KRW1 

De maatregelen die in de vorige plancyclus zijn opgenomen (KRW1) zijn gegeven in Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. en weergegeven op de kaart van Figuur 6. 
 
Tabel 2. Maatregelen uit MEP/GEP document voor KRW1. De nummers verwijzen naar de kaart 
van Figuur 6. 

Nr Maatregel Type maatregel 

Op kaart 

4a Aanleg natuurvriendelijke oevers Inrichtingsmaatregel 

26 Verplaatsen inlaat Hydrologische aanpassing 

28 Aanleg vispassage Inrichtingsmaatregel 

Aanvullende maatregelen / randvoorwaarden 

- Natuurvriendelijk onderhoud Beheer en onderhoud 

- Emissiemaatregelen Emissiereducte 

 

 
Figuur 6. Voorgenomen KRW0-maatregelen op kaart. De nummers verwijzen naar Tabel 2. 

 
Deze lijst met maatregelen is opgesteld op basis van een groslijst met maatregelen, waaruit 
eerst alle maatregelen zijn geïnventariseerd die de negatieve effecten van ingrepen op de 
ecologie verzachten. Vervolgens is geanalyseerd of de mogelijke maatregelen significante 
negatieve effecten op gebruiksfuncties hebben. Hierbij is de memo ‘uitgangspunten 
significante schade van het Hoogheemraadschap van Rijnland’ als leidraad gebruikt. 
Maatregelen met een significante schade zijn vervolgens uit de lijst geschrapt. De resterende 
maatregelen zijn in de plannen opgenomen. 
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Bij de maatregelen wordt in het MEP/GEP document van KRW1 het volgende vermeld:  
 
“Een randvoorwaarde voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever is dat dit deel van de 
oever afgeschermd wordt voor vee, waardoor vertrapping/begrazing wordt voorkomen.”  
 
“De inlaat wordt verplaatst naar een locatie dicht bij het gemaal. Het ingelaten water wordt 
hierdoor als eerste weer uitgemalen. Het aandeel gebiedseigen water neemt daardoor toe. 
De verblijftijd van het gebiedseigen water wordt langer en het aandeel regenwater groter. 
Mogelijk nemen concentraties nutriënten hierdoor licht af (tot GEP-waarde).” 
 
 

4.2 Stand van zaken uitvoering maatregelen 

In 2010 is de vismigratie opnieuw onder de loupe genomen. Geconcludeerd wordt dat de 
visstand in De Wilck op orde is, en dat maatregelen voor vismigratie niet nodig zijn. De 
geplande maatregel is daarmee vervallen. 
 
De overige maatregelen zijn voorlopig aangehouden omdat er onduidelijkheid is over de 
aanwijzing van het gebied als Natura 2000 gebied. In mei 2013 is De Wilck definitief door de 
Staatssecretaris van Economische Zaken als Natura 2000 gebied aangewezen. Het gemaal 
is inmiddels wel vervangen, maar dit valt niet onder de KRW-maatregelen. 
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5. ONTWIKKELINGEN WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

5.1 Meetprogramma 

In Figuur 7 is een kaartje weergeven met de meetlocaties in en om de Wilck 
In het gebied de Wilck liggen twee meetlocaties voor chemische analyse. Deze locaties zijn 
niet in de zelfde periode bemonsterd waardoor verschillen in de waterkwaliteit niet duidelijk 
kunnen worden verklaard. Het meest westelijke meetpunt (ROP24212) is in 2003 
bemonsterd. Deze locatie ligt feitelijk in de aanvoersloot. De locatie in de “slingerwetering” 
(ROP24213) ligt meer in het gebied zelf en is in de periode 2006 – 2012 bemonsterd. In dit 
document presenteren we alleen de gegevens van locatie ROP24213. 
 
De groene meetpunten in het kaartje vertegenwoordigen de meetpunten voor macrofauna en 
vegetatie voor het KRW meetnet.  
 

 
Figuur 7. Meetpunten waterkwaliteit en ecologie 2013 
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5.2 Waterkwaliteit 

 
Chloride 
In Figuur 8 zijn de gemeten chlorideconcentraties van het meetpunt in de Wilck (ROP24213) 
en van het boezemwater de Weipoortse Vliet (RO084) weergegeven.  
 
Het chloridegehalte in de Wilck is in de winterperiode laag. In de zomer is er een duidelijke 
invloed van het inlaatwater waar te nemen. In 2009 is veel water ingelaten. Dit is duidelijk te 
zien in het chloridegehalte in de Wilck. 
 
 
Figuur 8. Chloride concentratie 2006 – 2012 “De Wilck” en “Weipoortse Vliet” 
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Fosfor 
In Figuur 9 zijn de fosforconcentraties van meetpunt ROP24213 weergegeven. 
Het fosforgehalte in het gebied de Wilck is hoog. Uit de meetresultaten vanaf 2006 blijkt dat 
het fosforgehalte in de periode van 2006 t/m 2009 daalt. In 2010 is een forse stijging waar te 
nemen. In 2011 en 2012 liggen de zomergemiddelden vrijwel op het zelfde niveau als in 
2009. 
 
In Figuur 10 is het fosforgehalte van het inlaatwater (Weipoortse Vliet, RO084) 
weergegeven. De fosforconcentratie van de Weipoortse Vliet ligt over het algemeen lager 
dan de concentraties die gemeten zijn in de Wilck. 
 
Figuur 9. Fosforgehalte periode 2006 – 2012 “de Wilck” 
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Figuur 10. Fosforgehalte periode 2006 – 2012 “Weipoortse Vliet” 

Fosfor Weipoortse vliet (RO084)
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Stikstof 
Voor stikstof is vrijwel het zelfde waar te nemen als voor fosfor. Ook hier liggen de 
stikstofwaarden van het inlaatwater lager dan de gemeten concentraties in de Wilck. In 
Figuur 11 en  
 
Figuur 12 zijn de meetwaarden weergeven in grafieken. 
 
 
Figuur 11. Stikstofconcentratie 2006 – 2012 “De Wilck” 
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Figuur 12. Stikstofconcentratie 2006 – 2012 “Weipoortse Vliet” 

Stikstof Weipoortse Vliet (RO084)
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Chlorofyl 
In Figuur 13 zijn de chlorofylconcentraties van de Wilck en de Weipooortse vliet gegeven. In 
de jaren 2006, 2011 en 2012 lopen de chlorofylwaarden van de Wilck en Weipoortse Vliet 
niet sterk uiteen. Waarschijnlijk is dit het gevolg van veel inlaatwater vanuit de Weipoortse 
Vliet. In de chloridegrafiek is dit ook min of meer terug te vinden. In 2007 en 2008 lopen de 
meetwaarden sterker uiteen. In 2009 is geen chlorofyl gemeten in de Wilck. In 2010 is een 
grote piek te zien in de grafiek. De chlorofylwaarde loop op tot 400 ug/l. Dit is mogelijk het 
gevolg van de hoge fosforconcentratie die in 2010 is gemeten in de Wilck. 
 
Figuur 13. Chlorofylgehalten zomermaanden 2006 – 2012 “De Wilck” en “Weipoortse Vliet” 
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Samenvatting fysisch chemische waterkwaliteit: 
In de zomermaanden wordt de waterkwaliteit van de Wilck sterk beïnvloed door het 
inlaatwater. Uit chloridegrafiek is in 2009 in de Wilck vrijwel de zelfde concentratie aan 
chloride gemeten als in de Weipoortse Vliet. 
 
De fosforconcentraties zijn vrij hoog het zomergemiddelde ligt in 2011 en 2012 rond de 0.4 – 
0.5 mg P/l. 
 
Het stikstofgehalte lijkt in de periode 2006 – 2012 te zijn afgenomen van ongeveer 3.5 mg 
N/l. In 2012 ligt het zomergemiddelde rond 2.3 mg N/l/ ( MTR 2.2 mg N/l) 
 
 
KRW-beoordeling 
In Tabel 3 zijn de biologie ondersteunende stoffen van de jaren 2009-2012 gegeven. Dit zijn 
gegevens van een monsterpunt ROP24213.    
 
Tabel 3. Biologie ondersteunende stoffen. Jaargemiddelden, alleen temperatuur: maximum. 
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5.3 Ecologische kwaliteit 

In Tabel 4 en Tabel 5 zijn de beschikbare biologische kwaliteitselementen gegeven op basis 
van respectievelijk de maatlatversie 2007 en de maatlatversie 2012. Fytoplankton speelt op 
de maatlat voor het watertype van De Wilck geen rol. De vegetatie is onderzocht op de groen 
aangegeven monsterpunten van Figuur 7. Voor de visstandopname zijn diverse sloten in de 
polder bemonsterd.  
 
Tabel 4. Biologische kwaliteitselementen, maatlatversie 2007 

 
 
Tabel 5. Huidige situatie biologische kwaliteitselementen, op basis van maatlatversie 2012 

 Waarde (EKR) Gekoppeld aan ander waterlichaam Jaar 

Fytoplankton n.v.t.   

Macrofyten 0,33 Nee 2012 

Macrofauna 0,37 Nee 2012 

Vis 1,00 Nee 2-12 

 
De visgemeenschap scoort goed en voldoet daarmee aan de doelstelling. De vegetatie 
scoort ontoereikend. Het slechts scoort de deelmaatlat van de bedekkingsgraad van 
drijvende waterplanten. Maar ook de bedekkingen van submerse en emerse waterplanten en 
de deelmaatlat soorten voldoen niet aan de doelstelling. De macrofauna scoort ook 
ontoereikend. Waarschijnlijk hangt dit samen met de vegetatie die onvoldoende ontwikkeld is 
en die een belangrijk habitat voor macrofauna vormt. 
 
In het MEP/GEP document van de eerste KRW-planperiode worden enkele mogelijke 
oorzaken genoemd van de onvoldoende ontwikkelde vegetatie. Deze zijn: 

- vertrapping van de oevers door vee 
- onderhoud 
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6. PLANNEN VOOR KRW2 

6.1 Overwegingen 

Op basis van voortschrijdend inzicht denken we nu dat fosfor uit de polder zelf afkomstig is. 
Inlaat van boezemwater betekent dus dat de kwaliteit beter wordt. Het beperken van de 
invloed van ingelaten boezemwater is dus geen zinvolle maatregel. Bovendien denken we 
dat veenpolders van nature eutroof zijn. Hoge fosforgehalten zijn waarschijnlijk niet 
belemmerend voor de groei van waterplanten.  
 
Verder denken we dat veensloten van nature steile kanten hebben. Aanleg van 
natuurvriendelijke oevers past dus niet goed bij het type. Bovendien willen we bij de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers geen grond in het water aanbrengen, maar grond vanaf de 
oever verwijderen (weggraven). Dit betekent wel een verlies aan het areaal grasland. Het is 
de vraag of dit past bij de Natura-2000 doelstellingen.  
 
Tot slot constateren we dat de drooglegging al gering is. Verdere peilverhoging of het 
instellen van een flexpeil is hier waarschijnlijk niet mogelijk en waarschijnlijk ook niet nodig. 
 

6.2 Maatregelen 

We zijn dus wat teruggekomen op de maatregelen die we voor de eerste planperiode 
genoemd hebben: 

- maatregelen voor vismigratie zijn niet nodig, omdat de visstand op orde blijkt, 
- beperken van de invloed van ingelaten boezemwater draagt niet bij aan verlaging van 

de P-belasting of P-concentratie. 
- aanleg van natuurvriendelijke oevers past niet bij veensloten omdat dit type sloten 

van nature geen flauw talud hebben.  
 
We willen wel zoveel mogelijk behouden van de reeds aanwezige natuurvriendelijke oevers 
door goed beheer en onderhoud. Voor heel Rijnland zijn we bezig met het opstellen van een 
beheer en onderhoudsplan, hierin zal deze maatregel verder worden gespecificeerd. 
 
Tijdens het gebiedsproces is gebleken dat diverse belanghebbende partijen ideeën hebben 
over maatregelen (peilbeheer, waterinlaat, maaibeheer, natuurvriendelijke oevers, verwerken 
maaisel, baggeren, beheer ganzen). In de komende periode zal nog overleg moeten 
plaatsvinden om de doelen en maatregelen nader te bespreken.  
 

6.3 Gecorrigeerde ecologische doelstellingen 

In de eerste KRW-planvorming zijn doelstellingen vastgesteld (GEP KRW1) op basis van de 
gegevens, informatie en kennis die we toen hadden. Voor de tweede KRW-planvorming 
passen we een correctie van de doelen toe. De redenen zijn: 

- In sommige gevallen: een andere begrenzingen van waterlichamen en/of een ander 
watertype; 

- Nieuwe landelijke maatlatten en wijze van meten, toetsen en beoordelen; 
- Nieuwe (recentere) meetgegevens; 
- Heroverweging van maatregelen op basis van toegenomen kennis en ervaring. 

 
Voor nadere toelichting: zie het Achtergronddocument. 
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In Tabel 6 staan de doelstellingen zoals die in de eerste KRW-planvorming geformuleerd 
waren (GEP KRW1) en de gecorrigeerde doelen (GEP KRW2). Ook de huidige situatie is 
weergegeven.  
 
Tabel 6. Huidige situatie en doelstellingen uit de eerste en tweede KRW-planperiode 

 
 
De gegevens zijn ook grafisch gepresenteerd (Figuur 14). De gecorrigeerde doelen zijn als 
gekleurde staafdiagrammen weergegeven, waarbij vier klassen worden onderscheiden: 

- goed (groen); de onderkant van deze klasse is het GEP voor KRW2); 
- matig (geel) 
- ontoereikend (oranje) 
- slecht (rood). 

 
De zwarte arcering van de kleuren is (volgens voorschrift in de KRW) toegepast omdat het 
om een kunstmatig waterlichaam gaat. Het GEP uit KRW1 is als een groen lijntje 
weergegeven. De huidige situatie (meest recente gegevens als een zwart lijntje.  
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Figuur 14. Ecologische doelstellingen uit de eerste en tweede KRW-planperiode en de huidige 
situatie 

 
De motivatie voor de doelafleiding is als laatste onderdeel in deze paragraaf in tabelvorm 
verwoord (Tabel 7). 
 
Tabel 7. Motivatie afleiding ecologische doelen tweede KRW-planperiode 
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7. SAMENVATTING MAATREGELEN KRW2/3 

 
In onderstaande tabel  zijn de maatregelen en de omvang van de maatregelen samengevat.  
 

Maatregel 

Uitrasteren sloten 

Aanpassen maaibeheer 

Beheer en onderhoud natuurvriendelijke oevers 
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BIJLAGE 1. SAMENVATTING GEBIEDSPROCES 

Voor het gebiesproces hebben we al diverse gesprekken met derden gevoerd: 
- Dienst Landelijk gebied, 
- Staatsbosbeheer 
- Vogelwerkgroep 

 
Van de gesprekken zijn verslagen gemaakt die naar de betrokken instanties zijn toegestuurd. 
In deze bijlage geven we een samenvatting van het gebiedsproces. 
 
 
Peilbeheer en waterinlaat 
In vrijwel elk gesprek komt het peilbeheer ter sprake. De algemene opmerking is, dat de 
streefpeilen niet gehandhaafd worden. Volgens de meeste partijen zou het handhaven van 
de streefpeilen een verbetering voor het gebied betekenen. Tegelijk constateren we ook wat 
tegengestelde geluiden, soms zelfs binnen één organisatie. Het gaat dan niet alleen om het 
natter of juist droger maken van het gebied, maar bijvoorbeeld ook om de periode waarin 
zomer- en winterpeil gehandhaafd moeten worden.  
 
Vooralsnog lijkt het meest optimale peilbeheer als volgt: 

- Het huidig zomerpeil als ondergrens aanhouden, 
- Het huidig winterpeil als bovengrens aanhouden, 
- Binnen deze grenzen flexibel peil handhaven (waterstand afhankelijk van 

klimatologische omstandigheden), 
- Alleen in het vroege voorjaar (februari – april) waterstand bewust opzetten tot 

winterpeil. Hiervoor zo nodig water inlaten. 
 
Onduidelijk is nog in hoeverre inlaat van gebiedsvreemd water wel of juist niet gewenst is. 
Op basis van de metingen denken we dat het gebiedseigen water voedselrijk is (veel stikstof 
en fosfor bevat). Het ingelaten water bevat minder stikstof en fosfor, maar juist meer 
chloride. De chloridegehalten zijn naar de mening van Rijnland niet zo hoog dat dat 
(negatieve) gevolgen heeft op vegetatie of macrofauna in de sloten6.  
 
Voor de eerste KRW-planperiode was het verplaatsen van het inlaatpunt één van de 
maatregelen. Het is niet meer te achterhalen wat de gedachte was waarnaar het inlaatpunt 
verplaatst zou moeten worden. Bovendien is achteraf niet duidelijk of waterinlaat vanuit de 
ecologie veel kwaad kan, of misschien juist gewenst is, bijvoorbeeld voor peilhandhaving en 
verdunning van voedselrijk water. 
 
 
Maaibeheer en natuurvriendelijke oevers 
In de eerste planperiode hadden we de aanleg van natuurvriendelijke oevers als KRW-
maatregel opgenomen. We denken daar nu wat anders over. Het idee van Rijnland nu is dat 
natuurvriendelijke oevers niet goed passen in een veenpolder. Via het maaibeheer zou de 
groei van vegetatie veel beter geoptimaliseerd kunnen worden.  
 
De gemaakte opmerkingen tijdens de gesprekken met belanghebbende partijen bevestigen 
dit. Natuurvriendelijke oevers leiden tot teveel dichtgroeien met ruigtkruiden. (Ook) vanuit de 
vogeldoelstellingen is dit ongewenst. Verder blijken er waardevolle vegetaties in (en langs?) 

                                                
6
 Voor niet-zoete sloten is er voor de KRW bijvoorbeeld een aparte maatlat om flora en fauna te 

beoordelen. De grens ligt bij 300 mg chloride per liter. De gemiddelde concentratie van het ingelaten 
water ligt net rond deze grens.  
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de sloten voor te komen. Deze worden echter voor de schouw gemaaid. Wat Rijnland betreft 
moet bekeken worden of de schouw en daarmee het onderhoud niet aangepast kan worden. 
Een mogelijkheid is gefaseerd maaien, bijvoorbeeld om het jaar of elk jaar één oever. Er zou 
echter eerst bekeken moeten worden welke vegetaties er nu voorkomen. Ook moeten dan 
afspraken over doelstellingen (vegetatie-typen) en bijbehorende maatregelen geformuleerd 
worden. 
 
Afstemming en monitoring 
Op diverse punten zien wij ideeën en wensen om het beheer te optimaliseren. Wat dat 
betreft liggen er kansen. We zien ook dat de afstemming over deze wensen en ideeën 
tussen de verschillende betrokken partijen nog niet goed verloopt. Het lijkt erop dat elke partij 
met zijn eigen planvorming bezig is. Concreet: 

- DLG is verantwoordelijk voor het Natura2000 beheerplan. 
- SBB is bezig een Uitvoeringsplan te schrijven. 
- SBB heeft een evaluatie van het waterhuishoudingsplan. 
- Rijnland is momenteel bezig met de KRW-planvorming. 
- Rijnland gaat in 2015 het peilbesluit herzien. 

 
Het zou verstandig zijn als alle betrokken partijen met elkaar alle belangen en doelstellingen 
op elkaar gaan afstemmen, zodat er één gedragen beleid en beheer voor de Wilck komt. Er 
moet afstemming komen over ondermeer de volgende punten: 

- Peilbeheer, 
- Waterinlaat, 
- Maaibeheer, 
- Natuurvriendelijke oevers, 
- Verwerken maaisel, 
- Baggeren, 
- Beheer ganzen. 

 
Om goede keuzes te kunnen maken is het nodig meer over het gebied te weten. We stellen 
voor om een monitoringsplan op te stellen. Wat Rijnland betreft zouden daar in ieder geval in 
opgenomen moeten worden: 

- Vegetatie-opnamen van meerdere sloten 
- Chemisch onderzoek op meerdere punten in het gebied.  

 
 
Overige aspecten 
Tijdens de gesprekken zijn ook enkele vragen gesteld, waar we nu al antwoord op kunnen 
geven: 

- Zoekgebieden. Rijnland heeft bij boezemkanalen en bij vaarten in polders naast het 
waterlichaam ook zoekgebieden aangewezen. Vooral bij inrichtingsmaatregelen is in 
de kleinere wateren vaak meer ruimte dan in de hoofdwateren. Bovendien is het 
vanuit de afvoer- en scheepvaartfunctie vaak ongewenst om in de hoofdwateren 
inrichtingsmaatregelen te treffen. Voor de lijnvormige wateren introduceert Rijnland 
daarom de “zoekgebieden”. Dit zijn gebieden die hydrologisch met een waterlichaam 
zijn verbonden (geen stuwen/gemalen, gelijke peilgebied), 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 wel mee voor het betreffende waterlichaam en worden de doelen 
van het waterlichaam afgestemd op de mogelijkheden van het zoekgebied. Echte: in 
het geval van de Wilck hebben we het hele gebied als waterlichaam aangewezen. In 
dat geval is de aanwijzing van zoekgebieden niet zonvol (en zelfs niet mogelijk).  
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- Onderzoek naar slibmaatregelen. Rijnland voert in samenwerking met enkele andere 
waterschappen onderzoek uit naar maatregelen om het slibprobleem aan te pakken. 
Dit betreft baggeren, beijzeren en bezanden van de bodem. Dit onderzoek is echter 
gericht op het reduceren van de belasting van het waterlichaam met fosfor tot een 
niveau waarop omslag naar helder, plantenrijk water verwacht mag worden. De 
theorieën hierover, en daarmee ook het onderzoek, is echter alleen voor ondiepe 
meren van toepassing. In het slotensysteem van De Wilck kijken we eigenlijk 
helemaal niet naar de fosforbelasting in relatie tot een kritische belasting en omslag 
naar helder en plantenrijk water. Sloten werken ecologisch eenvoudig anders dan 
meren. Slib kan in sloten wel een probleem vormen, maar de pilots met slib die we nu 
uitvoeren zijn sowieso niet van toepassing op sloten.  

- Emissiebeleid. Hiermee bedoelen we ons generiek beleid op het gebied van 
emissies. Het gaat om controle en handhaving van lozingen. Ook hebben we tijdens 
de eerste KRW-planperiode pilots uitgevoerd om samen met betrokkenen te zoeken 
naar maatregelen om emissies nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen naar het 
oppervlaktewater te beperken. Er zijn pilots uitgevoerd in het kassengebied, in het 
bloembollengebied, in de boomkwekerij en in veenweidepolders. De resultaten van 
deze pilots zijn onlangs of komen binnenkort beschikbaar. De kansrijke maatregelen 
die daaruit voortkomen, wil Rijnland gebiedsbreed gaan inzetten in de daarvoor in 
aanmerking komende gebieden. Er komen intensieverklaringen die passen onder de 
koepel Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dit alles is echter vooral op “echte” 
landbouwgebieden gericht. Voor een gebied als De Wilck is het eigenlijk niet van 
toepassing. Het gaat hier om een natuurgebied waar de landbouw niet primair de 
doelstelling is. Het generiek emissiebeheer is echter in de plannen van de eerste 
KRW-periode bij alle waterlichamen standaard opgenomen.  

 
 


