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Algemene beschrijving
Vaarten Houtrakpolder is onderdeel van het polderstelsel van de Houtrakpolder en vormt de hoofdafvoer van
de gehele polder. 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 voornamelijk agrarisch.

KRW status
De status van het waterlichaam is ‘kunstmatig’. Het watertype van dit waterlichaam is ‘Zwak brakke wateren’
(M30).

Problematiek
Het water is zeer voedselrijk en troebel. Hierin treedt de laatste jaren nauwelijks verandering op. Het
doorzicht lijkt zelfs geleidelijk af te nemen. Het hoge chloridegehalte is waarschijnlijk beperkend voor de
visstand. In de polder worden slechts drie vissoorten aangetroffen. Er is een zeer groot karperbestand, een van
de weinige soorten waarvan de juveniele exemplaren in het brakke water kunnen opgroeien. Daarnaast komen
10-doornige en 3-doornige stekelbaars voor.

Gesprekspartners
Voor de tweede planperiode van de KRW is Vaarten Houtrakpolder 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. Beheer en onderhoud van de
watergangen. We willen zoveel mogelijk behouden van de reeds aanwezige natuurvriendelijke oevers door
goed beheer en onderhoud.
Vanuit de provincie Noord-Holland wordt gedacht over het ontwikkelen van delta-natuur in en rond het
Noordzeekanaal. Daarbij wordt ook gedacht aan het verbinden van polders met het Noordzeekanaal,
waaronder de Houtrakpolder. Rijnland is hierover met de provincie (en andere betrokken partijen) in gesprek.
Maatregel
Omvang
Beheer en onderhoud (natuurvriendelijke oevers, maaibeheer en schoningbeheer) pm
Vismigratie Rijnland-buitenwater en Rijnland-buurwaterschappen
1 stuk
*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.
Ook in de toekomst wordt, ondanks de generieke maatregelen, niet verwacht dat het veel beter gaat worden
met de algen. De doelstelling (GEP KRW2) zit net boven de huidige situatie. Er komen geen ondergedoken
waterplanten voor in het gebied. We hebben geen redenen om aan te nemen dat doelsoorten van brak water
hier gaan verschijnen. Met de nieuwe begrenzing van het waterlichaam zal meer vegetatie met de monitoring
worden geïnventariseerd. De macrofaunagemeenschap komt iets beter overeen met dat van zwak brakke
wateren. De vissoorten van migratie zoet/zout, brak water en verbinding met zee ontbreken nu nagenoeg en
het is niet aannemelijk dat die zullen verschijnen. De huidige situatie wordt de doelstelling.
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