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Algemene beschrijving
De Wilck is een beschermd Natura 2000-gebied in een veenweidegebied, onderdeel van polder Groenendijk.
Het waterlichaam kent de volgende (gebruiks)functies:
- De hoofdfunctie van dit waterlichaam is natuur.

KRW status
De status van het waterlichaam De Wilck is ‘kunstmatig’. Het waterlichaam is vrijwel helemaal gegraven ten
behoeve van peilhandhaving. Het watertype van dit waterlichaam is ‘Gebufferde laagveensloot’ (M8).

Problematiek
In de zomermaanden wordt de waterkwaliteit van De Wilck sterk beïnvloed door het inlaatwater. De
fosforconcentraties zijn vrij hoog. Op basis van voortschrijdend inzicht wordt verwacht dat fosfor uit de
polder zelf afkomstig is. Bovendien zijn veenpolders van nature eutroof. Hoge fosforgehalten zijn
waarschijnlijk niet belemmerend voor de groei van waterplanten. De visgemeenschap is goed. Vegetatieontwikkeling is nog onvoldoende, met name de bedekking van drijvende waterplanten. Mogelijke oorzaken
van de onvoldoende ontwikkelde vegetatie zijn vertrapping van de oevers door vee en onderhoud. Verder
hebben veensloten van nature steile kanten. Aanleg van natuurvriendelijke oevers past dus niet goed bij het
type. Ook macrofauna is nog onvoldoende ontwikkeld. Waarschijnlijk hangt dit samen met de vegetatie die
onvoldoende ontwikkeld is en die een belangrijk habitat voor macrofauna vormt.

Gesprekspartners
Rijnland heeft overleg gevoerd met de volgende partijen:
- Dienst Landelijk gebied,
- Staatsbosbeheer,
- Vogelwerkgroep.

Voorgenomen maatregelen
Tijdens de eerste planperiode (2009-2015) zijn geen maatregelen in het waterlichaam uitgevoerd.
We willen zoveel mogelijk behouden van de reeds aanwezige natuurvriendelijke oevers door goed beheer en
onderhoud en de oevers zoveel mogelijk ontzien van vertrapping. Tijdens het gebiedsproces is gebleken dat
diverse belanghebbende partijen ideeën hebben over maatregelen (peilbeheer, waterinlaat, maaibeheer,
natuurvriendelijke oevers, verwerken maaisel, baggeren, beheer ganzen). Voor de komende planperiode zal
nieuw overleg plaatsvinden met alle betrokken partijen om overeenstemming te krijgen over de doelen en
maatregelen.
Maatregel
Omvang
Uitrasteren sloten
1 stuk
Aanpassen maaibeheer
pm
Behoud en beheer oeverbegroeiing
pm
*inspraak is mogelijk op de maatregelen die in de periode 2016-2021 worden uitgevoerd
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* bovenstaande scores zijn gebaseerd op de meest recente meetgegevens; ze wijken af van de scores van de
landelijke factsheets die op de laatste 3 metingen zijn gebaseerd.
In dit watertype is een doel voor algen niet van toepassing. Het doel (GEP KRW2) wordt voor vis in de
huidige toestand al reeds bereikt. De ontwikkeling van vegetatie zal profiteren van de voorgestelde
maatregelen. Macrofauna lift mee op deze ontwikkelingen. Met de gebiedspartijen zal nog overeenstemming
moeten komen over andere te nemen maatregelen die goed zijn voor de ontwikkeling van vegetatie en daarvan
afhankelijk macrofauna.

Kaart ligging waterlichaam De Wilck
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