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Algemene beschrijving
Vaarten Wassenaarschepolder maakt onderdeel uit van het poldersysteem en is vooral belangrijk voor het
afvoeren 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 voornamelijk agrarisch.

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

Problematiek
Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om een goede diagnose van het waterlichaam te stellen. Dit
waterlichaam is voor de eerste planperiode van de KRW voor de monitoring gekoppeld aan het waterlichaam
Vaarten Polder Vierambacht.

Gesprekspartners
Voor de tweede planperiode van de KRW is Vaarten Wassenaarschepolder 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.
Maatregel
Omvang
Beheer en onderhoud (natuurvriendelijke oevers, maaibeheer en
pm
schoningbeheer)
*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 (GEP
KRW2) voor algen te halen. De ontwikkeling van vegetatie zal profiteren van natuurvriendelijk beheer en
onderhoud en met de nieuwe begrenzing van het waterlichaam zal meer vegetatie met de monitoring worden
geïnventariseerd. Macrofauna lift mee op deze ontwikkelingen. Het doel wordt vis in de huidige toestand
reeds bereikt.

Kaart ligging waterlichaam Vaarten
Wassenaarschepolder
Informatieblad KRW
voor waterlichaam:

NL13_29
Vaarten Wassenaarschepolder

Versie: Inspraak
datum: 15-12-2014

59

