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Algemene beschrijving
Vaarten Haarlemmermeerpolder is onderdeel van het polderstelsel van de Haarlemmermeerpolder en is
belangrijk voor het vasthouden, bergen en af- en aanvoeren van water. De begrenzing is gewijzigd ten
opzichte van de eerste planperiode van de KRW. Alle hoofdwatergangen in een hoofdpeilvak zijn nu als
waterlichaam begrenst. Het peilgebied waar het waterlichaam in is gelegen is als zoekgebied aangewezen
(een extra gebied, zonder officiële status, maar waar vaak maatregelen kunnen worden gerealiseerd welke in
het waterlichaam zelf niet mogelijk of wenselijk zijn en wel effect hebben op dit waterlichaam).
Het waterlichaam kent de volgende (gebruiks)functies:
- Het landgebruik is agrarisch en bebouwd;
- Voor verschillende delen van het waterlichaam geldt een Ecologische Verbindingszone (EVZ).

KRW status
De status van het waterlichaam is ‘kunstmatig’. Het watertype van dit waterlichaam is ‘Gebufferde regionale
kanalen’ (M3).

Problematiek
Eind 1999 zijn enkele kleine zuiveringsinstallaties in de Haarlemmermeerpolder gesaneerd. Het afvalwater
wordt sindsdien gezuiverd op de installaties Zwanenburg en Zwaanshoek. Het effluent van deze installaties
wordt op de Ringvaart geloosd, en komt dus niet meer in de polder. Omdat er nog steeds fosfor in overmaat
aanwezig is, is rond 1999/2000 echter geen trend herkenbaar in het chlorofylgehalte (algen) noch het
doorzicht.
Het water is dus nog steeds voedselrijk. Er is wel rekening gehouden met de hoge achtergrondbelasting. De
vegetatie is hierdoor onvoldoende ontwikkeld: weinig kritische soorten, geringe bedekking en aanwezigheid
van flab. Bij de beoordeling is rekening gehouden met het zwak brakke karakter. Ook de fauna (macrofauna
en vis) voldoet door de onvoldoende chemische kwaliteit en slechte vegetatieontwikkeling niet aan de norm
voor zwak brakke wateren.

Gesprekspartners
Voor de tweede planperiode van de KRW is dit geen geprioriteerd waterlichaam. Rijnland heeft ten aanzien
van dit waterlichaam geen specifiek overleg gevoerd met omgevings- en belangenpartijen.

Voorgenomen maatregelen
Tijdens de eerste planperiode (2009-2015) zijn geen maatregelen in het waterlichaam uitgevoerd.
Voortzetting van generiek (emissie)beleid waarmee we verwachten dat de waterkwaliteit zal verbeteren. En
daarnaast het blijven volgen van ontwikkelingen in de waterkwaliteit. We willen zoveel mogelijk behouden
van de reeds aanwezige natuurvriendelijke oevers door goed beheer en onderhoud.
Maatregel
Omvang
Aanleg natuurvriendelijke oever. Meeliften met ruimtelijke ontwikkelingen.
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.
Op basis van de generieke maatregelen en autonome ontwikkelingen verwachten we de doelstelling voor
algen te halen. De ontwikkeling van vegetatie zal profiteren van de aanleg van natuurvriendelijke oevers en
met de nieuwe begrenzing van het waterlichaam zal meer vegetatie met de monitoring worden
geïnventariseerd. Macrofauna en vis zal hierop meeliften.
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