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SAMENVATTING
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bereidt momenteel het derde
stroomgebiedbeheerplan (SGBP 3) voor. Het derde stroomgebiedbeheerplan zal een omschrijving geven van de
huidige toestand en de KRW-doelstellingen (GEP, goed ecologisch potentieel). Onderdeel van het plan zijn de
maatregelen die het hoogheemraadschap (samen met derden) in de komende planperiode (2022-2027) wil
uitvoeren om de ecologische en chemische waterkwaliteit in het gebied op orde te brengen.
Voor de inwoners en gebruikers van water binnen HHNK is voldoende water van een goede kwaliteit van
belang voor (onder andere) de (kosten van) de drinkwaterkwaliteit, recreatie, volksgezondheid, beregening,
het behoud en herstel van natuur- en cultuurhistorische waarden, biodiversiteit, het voorkomen van overlast
en de beroeps- en sportvisserij. Daarvoor is een robuust, ecologisch en chemisch gezond watersysteem
wenselijk. Middels de maatregelen in het derde stroomgebiedbeheerplan wordt hier invulling aan gegeven.
Het water in het beheergebied van HHNK kent in veel gevallen een hoge achtergrondbelasting met nutriënten,
met name voor fosfor. Veel van dit fosfor komt echter vanuit mariene afzettingen in de ondergrond met de
kwelstroom mee in het oppervlaktewater. Ook veenafbraak draagt bij aan deze hoge achtergrondbelasting. De
achtergrondbelasting is niet gelijk verdeeld in het gebied. Daardoor kan onderscheid worden gemaakt in
waterlichamen waar nog (grote) kansen liggen voor een helder, plantenrijk watersysteem met hoge
ecologische scores en waterlichamen die door de hoge achtergrondbelasting naar verwachting voorlopig
troebel, algenrijk en plantenarm zullen blijven ondanks maatregelen. Dat wil overigens niet zeggen dat in deze
systemen helemaal geen kans meer is voor waterkwaliteitsverbetering: ook in troebele watersystemen is het
belangrijk dat de chemische kwaliteit op orde is en ook troebele watersystemen kennen een ecologische
waarde, die middels inrichting en beheer verder kan worden verbeterd.
Doel rapportage
HHNK heeft de voorliggende rapportage op laten stellen om inzicht te verkrijgen in potentiële maatregelen en
het effect van deze maatregelen op de kwaliteit van de KRW-waterlichamen. Het doel van deze rapportage is:
-

Het presenteren van een aantal maatregelenscenario’s met een variabel ambitieniveau (zie ook Figuur
1) op basis van de geconstateerde knelpunten in de eerder uitgevoerde watersysteemanalyses,
waarmee per waterlichaam een overzicht wordt verkregen van alle potentiële (realistische en nuttige)
maatregelen. De ambitieniveaus zijn:
o Generiek: voortzetting van het huidige beleid en inspanningen, waarbij in de bedrijfsvoering
van het hoogheemraadschap zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met waterkwaliteit
en ecologie;
o Afgewogen pakket: naast de voorgenoemde generieke maatregelen wordt voor de 25 van de
51 waterlichamen van het hoogheemraadschap waar nog kansen bestaan voor een
waterkwaliteitsverbetering, die maatregelen genomen die significant 1 bijdragen aan een
verbetering van de kwaliteit van de ecologie. Binnen dit maatregelenscenario is inzichtelijk
gemaakt bij welk thema de grootste kansen liggen: o.a. beheer, inrichting,
nutriëntenreductie, defosfatering en handhaving;
o Afgewogen plus pakket: naast de voorgenoemde generieke maatregelen worden voor de 25
van de 51 waterlichamen van het hoogheemraadschap waar nog goede kansen bestaan voor
een grote waterkwaliteitsverbetering, alle waterlichaamspecifieke maatregelen uitgevoerd.
Binnen dit maatregelenscenario is inzichtelijk gemaakt bij welk thema de grootste kansen
liggen: o.a. beheer, inrichting, nutriëntenreductie, defosfatering en handhaving;

1

Significant wil in dit geval zeggen, een kwaliteitsverbetering van meer dan 3% in de EKR (ecologische kwaliteitsratio, een maat voor de
ecologische waterkwaliteit) op basis van de berekeningen (zie ook hoofdstuk 4). Een aantal maatregelen laat geen grote
waterkwaliteitsverbetering zien in de KRW-verkenner, omdat de bijbehorende sturende variabelen (nog) niet zijn opgenomen in het
huidige model, zoals emissiereductie van toxische stoffen en de chemische waterkwaliteit. Deze maatregelen zijn met expert judgement
beoordeeld.
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o

-

-

Maximaal pakket: alle generieke maatregelen, en alle waterlichaamspecifieke maatregelen,
ook in de waterlichamen waar geen doelbereik wordt verwacht binnen de komende KRWplanperiode.
De mate van doelbereik inzichtelijk te maken voor de voorgenoemde maatregelenpakketten;
Inzichtelijk te maken welke kosten en inspanningen zijn gemoeid met de verschillende ambitieniveaus
en welke kwaliteitsverbetering daarvan mag worden verwacht, zodat een weloverwogen keuze kan
worden gemaakt;
De informatie over GEP en de maatregelen inzichtelijk te maken ten behoeve van de nationale
analyses naar het behalen van de KRW-doelen. Deze analyse wordt gebruikt door het Rijk voor het
informeren van politiek en maatschappij over de stand van zaken van de Delta-aanpak en de KRWopgaven.

Figuur 1 Maatregelenscenario’s en ambitieniveau

Pakket

Waterlichamen met grote
kansen voor
kwaliteitsverbetering

Waterlichamen met een
hoge tot zeer hoge
achtergrondbelasting

Generiek

x

X

Afgewogen

Alleen met significant effect

Afgewogen+

X

Maximaal

X

X1

Wordt gebruikt voor doelafleiding (GEP) conform handreiking doelen. Ook in waterlichamen met hoge tot zeer hoge
achtergrondbelasting is nog kwaliteitsverbetering mogelijk.
1

Plaats in het KRW-proces
Figuur 2 geeft een globaal overzicht van de stappen die HHNK voor de KRW-waterlichamen moet doorlopen
voor het aanleveren van de gegevens die nationaal nodig zijn voor het opstellen van het komende
stroomgebiedbeheerplan, en de plaats van de voorliggende rapportage in dit proces.

Figuur 2 Plaats maatregelenafleiding in het KRW-proces
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Eerst zijn de waterlichamen getypeerd en gedefinieerd. Vervolgens zijn, met behulp van een
watersysteemanalyse, de belangrijkste knelpunten in beeld gebracht. De volgende stap is het afleiden van de
maatregelen en het bepalen van de doelen voor de KRW-waterlichamen. Figuur 3 geeft een meer
gedetailleerde weergave van deze stappen (op basis van de handreiking KRW-doelen [STOWA, 2018]). De
voorliggende rapportage geeft invulling aan deze stap (stap 5 en 6 Figuur 3). De doelen en maatregelen per
waterlichaam zijn vervolgens het uitgangspunt voor het gebiedsproces. In de onderstaande afbeelding zijn
disproportionele kosten opgenomen als reden voor aanpassing/fasering van de KRW-doelen ten opzichte van
het GEP, conform de handleiding doelen van STOWA. Recent is door de stuurgroep water besloten
doelverlaging/doelfasering op basis van disproportionele kosten alleen met ‘hindsight’ toe te passen, dat wil
zeggen in 2027.
Figuur 3. Stappen in bepaling doel en maatregelen [bron: vereenvoudigd van STOWA, 2018]

Gebiedsproces
Voor het gebiedsproces is het van belang dat de uitvoering van de maatregelen niet in teveel detail is
vastgelegd in de voorgaande stappen. Meer dan in de voorgaande stroomgebiedbeheerplannen is het van
belang dat de samenwerking wordt gezocht met andere belanghebbende partijen: andere overheden, de
industrie, de landbouw, overige bedrijvigheid, burgers en natuurorganisaties. In de afgelopen planperiodes zijn
immers al volop de maatregelen geïmplementeerd die het hoogheemraadschap zelf kan uitvoeren, zoals de
aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages. De factoren die de waterkwaliteit nu nog negatief
beïnvloeden liggen veelal buiten de directe invloedssfeer van het hoogheemraadschap, zowel qua
mogelijkheden voor maatregelen als qua wettelijk instrumentarium. Om de andere partijen in beweging te
brengen is het van belang dat er ruimte is in de maatregelenpakketten voor een gezamenlijke concretisering en
invulling, zodat maatregelen zorgvuldig binnen de bestaande belangen en functies kunnen worden ingevuld.
De maatregelen die nu in de maatregelenpakketten zijn opgenomen (zie ook Figuur 1) zijn de maatregelen die
1) HHNK zelf kan implementeren of 2) die HHNK stimuleert met subsidies of aanmoediging of 3) HHNK af kan
dwingen binnen het wettelijk instrumentarium. De bijbehorende kosten zijn de kosten die het
hoogheemraadschap daar zelf voor moet maken. Er zijn géén maatregelen opgenomen die het
hoogheemraadschap niet zelf faciliteert: deze maatregelen kunnen immers niet worden gedimensioneerd of
afgedwongen, waardoor deze niet zonder verdere afspraken kunnen worden benut voor de doelafleiding. Er
zijn ook géén maatregelen opgenomen die HHNK moet nemen vanwege belangen buiten de KRWwaterlichamen in het eigen beheergebied, zoals afwenteling richting rijkswateren, omdat deze externe
belangen nog niet concreet in beeld zijn en door derden moeten worden geïnitieerd. Bij de maatregelen voor
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de individuele waterlichamen (bijlage C) is wel aangegeven waar nog verdere kansen liggen voor een
kwaliteitsverbetering. Het gaat dan bijvoorbeeld om de maatregelen die gemeenten kunnen nemen in het
stedelijk water, de natuurvriendelijke inrichting van waterpartijen in beheer bij derden (o.a. duingebieden), de
afstemming van natuurdoeltypen en KRW-waterdoelen (onderbemalingen voor de droge natuurdoeltypen in
het veenweidegebied, grote grazers rondom de KRW-waterlichamen), inrichting van de zwemplassen en het
vergroten van de deelname aan het landbouwportaal voor de waterlichamen waar de deelnamegraad nu nog
zeer laag ligt.
Waterprogramma HHNK
Als laatste stap worden onderdelen van het waterprogramma van HHNK, het regionale waterprogramma
(provincie) en het nationale stroomgebiedbeheerplan opgesteld. In het waterprogramma worden de
maatregelen opgenomen, in het regionale waterprogramma (provincie) de doelen. Het
stroomgebiedbeheerplan wordt opgesteld op de schaal van het rijnstroomgebied. Meerdere waterschappen
leveren hiervoor informatie over toestand, knelpunten en maatregelen aan.
Mate van doelbereik per maatregelenscenario
Voor de maatregelenpakketten die voor HHNK zijn afgeleid is de ‘mate van doelbereik’ berekend ten opzichte
van de huidige doelen (GEP 2015) en de toekomstige doelen (GEP 2021). Voor het toekomstige doel betreft dit
een voorlopige werk-GEP (zie kader).
GEP-afleiding
Het GEP (goed ecologisch potentieel) is een maat voor de haalbare ecologische waterkwaliteit in een watersysteem. De
Kaderrichtlijn Water bepaalt dat de doelen voor de ecologische waterkwaliteit worden afgeleid aan de hand van ‘maatlatten’ voor
de biologische en de ondersteunende fysisch-chemische parameters. De maatlatten voor de biologische waterkwaliteit zijn
gebaseerd op de voorkomende soorten en hun abundantie, en zijn onderverdeeld in vier kwaliteitselementen, te weten
fytoplankton, overige waterflora, macrofauna en vis. Naast doelen voor de ecologische waterkwaliteit, kent de kaderrichtlijn ook
doelen voor de chemische waterkwaliteit. Figuur 4 geeft een overzicht van de mate van doelbereik voor huidige situatie (uitgaande
van meetjaren 2012-2017) en het verwachte doelbereik bij de verschillende maatregelenscenario’s. Daarbij is uitgegaan van de GEPwaarde die volgt uit de berekeningen met het maximale pakket.
De nieuw afgeleide GEP’s liggen lager dan de GEP’s die eerder werden gehanteerd. Het GEP geeft voor de kunstmatige
waterlichamen in Nederland aan, welke ecologische toestand kan worden bereikt wanneer alle maatregelen zonder significante
effecten op functies of milieu worden genomen. Er zijn meerdere methoden om een GEP af te leiden, van expert judgement en
rekenregels tot voorspellende maatregel-effectmodellen en van toestand naar gestapelde maatregeleffecten tot van maximaal
natuurlijk naar bijgesteld kunstmatig. Het inzicht in de wijze waarop deze ecologische toestand kan worden berekend is de laatste
jaren sterk gegroeid. In de eerste stroomgebiedbeheerplannen is het GEP veelal standaard op ‘0,6’ gezet, een klasse lager dan de
toestand die mogelijk is in de natuurlijke waterlichamen. In de daaropvolgende stroomgebiedbeheerplannen is het GEP voor HHNK
deels bijgesteld, op basis van de hydromorfologische kenmerken en achtergrondbelasting in het gebied. Destijds is het inzicht
ontstaan dat de hoge achtergrondbelasting met nutriënten het behalen van de eerder gestelde GEP’s niet mogelijk maakt.
In deze berekeningen bestaan nog een aantal onzekerheden: het effect van een aantal maatregelen kan op basis van de
berekeningen nog niet goed worden bepaald (beperkingen in het beschikbare instrumentarium). Daarnaast moeten de effecten niet
alleen voor de biologische parameters, maar ook voor de biologie-ondersteunende parameters worden afgeleid. In de komende
periode (t/m 15 mei) vindt nog aanscherping en verdere onderbouwing plaats van de GEP’s op basis van deze punten. Op 15 mei
worden de voorlopige GEP’s aangeleverd in het kader van de nationale analyse, en vervolgens gebruikt voor de
toestandsbeoordeling.
De definitieve GEP’s worden vastgesteld in het regionale waterprogramma door de provincie Noord Holland, op basis van de
informatie die door het hoogheemraadschap wordt aangeleverd (2020/2021). Informatie die in het gebiedsproces wordt opgehaald
kan nog worden benut voor bijstelling van het GEP.
De doelafleiding voor het stroomgebiedbeheerplan van HHNK is uitgewerkt in een losstaande rapportage [Dactylis, Torenbeek &
MFWater, 2019).
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Figuur 4. Mate van doelbereik bij de verschillende maatregelenscenario ’s op basis van de
scenarioberekeningen met de KRW-verkenner2

Maatregelenscenario’s en bijbehorende kosten
De maatregelen per waterlichaam zijn geselecteerd op basis van de volgende stappen:
1) Eerst zijn alle potentiële maatregelen in beeld gebracht voor het gebied (inclusief kostenkentallen).
Daarvoor zijn de nationale lijsten van maatregelen benut, welke zijn aangescherpt en aangevuld op
basis van gebiedskennis van medewerkers van HHNK tot een groslijst;
2) Vervolgens zijn de watersysteemanalyses, die voor alle waterlichamen van HHNK zijn uitgevoerd,
benut voor een inventarisatie van knelpunten, op basis waarvan de passende maatregelen zijn
geselecteerd;
3) De verkregen maatregelenlijst per waterlichaam is vervolgens aangescherpt in overleg met
medewerkers van HHNK. Daarbij is bijvoorbeeld onderzocht waar meekoppelkansen liggen (uit het
gebiedsproces kunnen ook aanvullende meekoppelkansen blijken, bijvoorbeeld bij
natuurontwikkeling) en welke maatregelen vanwege gebiedsspecifieke eigenschappen niet
uitvoerbaar zijn;
4) De effecten van de maatregelenpakketten zijn berekend met behulp van de KRW-verkenner (laatste
versie, 2.3.0.36993 en het LKM 3.0). Aanvullend is expert judgement gebruikt voor maatregelen die
zich niet goed laten vertalen in de stuurvariabelen die in deze verkenner zijn opgenomen.
Tabel 1 geeft een overzicht (op hoofdlijnen) van de typen maatregelen die bij de verschillende ambitieniveaus
zijn geselecteerd.

2

In de afbeelding is de ‘werk-GEP’ de EKR score die is berekend met KRW-verkenner voor het maximale pakket.
In een later stadium zijn deze GEP’s bijgesteld op basis van aanvullende berekeningen met verschillende
methodieken, zie ook Dactylis, Torenbeek & MFWater, 2019.
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Tabel 1. Overzicht aantal waterlichamen per type maatregel per ambitieniveau
Maatregel
Verlagen nutriënten van grote grazers en vogels in
natuurgebieden, bladval, eendjes voeren, honden, etc.

Generiek

Afgewogen

Afgewogen +

Maximaal

0

5

5

5

PAS-maatregelen (uitvoering door provincie)

0

3

3

3

RWZI's, riool en IBA's (deels uitvoering door gemeente)

0
1
0
0

5
13
4
4

5
13
13
18

7
13
28
31

0

15

18

31

51

0
51

51
1
1
1
0
51

51
5
5
11
18
51

51
5
5
17
23
51

3

25

25

51

9,64

32,0

55,8

79,0

Herstelmaatregelen specifieke soorten (o.a. visstandsbeheer)
Inrichting natuurvriendelijke oevers (deels derden)
Stimuleren vegetatieontwikkeling met overige maatregelen
(geen natuurvriendelijke oevers)
Inrichtingsmaatregelen binnen profiel watergangen
Onderzoek, planvorming, overleg derde partijen1
Defosfatering/zuivering inlaatwater2
Inlaatbeperking/verplaatsing
Overige peil/watersysteemmaatregelen3
Aangepast maaibeheer (deels derden)
Voortzetting ruimte voor groei (deels derden)
Landbouw4 (uitvoering door agrariërs, stimulering o.a. HHNK)
kosten (miljoen euro) (gehele periode 2022-2027)
1

deze maatregelen gelden voor alle waterlichamen, omdat een aantal (onderzoeks)maatregelen gebiedsbreed kunnen worden ingezet.
Voor de verschillende ambitieniveaus is wel onderscheid gemaakt in welke onderzoeksmaatregelen wel of niet worden ingezet, zie
daarvoor het hoofdrapport.
2

De maatregel defosfatering, waar opgenomen, geldt als alternatief voor verdere inlaatbeperking of verplaatsen van inlaten. Naast
defosfatering kan ook aan andere vormen van zuivering worden gedacht, zoals helofytenfilters, biocascade, etc. In het maatregelenpakket
zijn nu zowel de zuivering als inlaatbeperking opgenomen waardoor ook de kosten nog dubbel zijn opgenomen.
3

bijvoorbeeld beperken van verspreiding gebiedsvreemd water in het gebied

4

continuering van investeringen in landbouwportaal (generiek), vergroting van bijdrage HHNK (Afgewogen, afgewogen+, maximaal),
waarbij in de afgewogen pakketten wordt geconcentreerd op waterlichamen met een (deels) lage achtergrondbelasting

Verplichtingen in KRW-proces
Figuur 5 geeft een overzicht van de planning voor de komende planperiode (gecoördineerd vanuit
rijksoverheid). Hierin zijn alleen de verplichtingen rondom maatregelen benoemd en wordt het KRW-proces in
grote lijnen geschetst. Er gelden daarnaast verplichtingen rondom onder andere monitoring en
toestandsbepalingen, welke hier niet in detail zijn opgenomen. In het groen zijn de acties voor HHNK
opgenomen.
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Figuur 5. KRW-proces 2019-2021

Keuzes en beslispunten
In dit stadium van het KRW-proces liggen de volgende keuzes voor;
-

Welke maatregelen worden aangeleverd ten behoeve van de nationale analyse?
Met welk ambitieniveau start HHNK het gebiedsproces?
Hoe wordt het gebiedsproces ingericht?

Daarnaast moeten in dit stadium (15 mei) de voorlopig afgeleide GEP’s worden aangeleverd aan de PBL. In een
later stadium is ruimte voor bijstelling van deze GEP’s op basis van aanvullende inzichten (waterbeheerplan),
en vervolgens voor het bijstellen of faseren van doelen op basis van disproportionele kosten
(waterbeheerplan). In de onderstaande tekst wordt achtereenvolgens ingegaan op de opgave van het
maatregelenpakket ten behoeve van de nationale analyse en vervolgens de opstart van het gebiedsproces.
Opgave maatregelenpakket nationale analyse
Uiterlijk 1 mei moet een maatregelenpakket worden aangeleverd aan PBL ten behoeve van de nationale
analyse KRW-maatregelen. De nationale analyse waterkwaliteit wordt uitgevoerd door het PBL in
samenwerking met de nationale en regionale overheden. De belangrijkste doelen zijn het informeren van
politiek en maatschappij over de stand van zaken van de Delta-aanpak enerzijds en de KRW-opgaven en het
bieden van onderbouwende informatie aan de verschillende betrokken partijen anderzijds [PBL, 2019].
Daarvoor rekent het PBL met de maatregelenpakketten, zoals nu inzichtelijk, het doelbereik uit voor alle
Nederlandse waterlichamen. Het PBL heeft daarom gevraagd uiterlijk 31 januari informatie aan te leveren over
het maximale pakket (alle potentiële maatregelen zonder significante schade aan functies) en het ‘pakket
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2018’. Het pakket 2018 zijn daarbij de maatregelen, welke de waterbeheerders momenteel voornemens zijn te
implementeren. De definitieve maatregelenpakketten worden vastgesteld in het waterbeheerplan
(hoogheemraadschap) en het SGBP (KRW-samenwerkingsverband Rijn West), zie ook Fout! Verwijzingsbron n
iet gevonden.. Door PBL is aangegeven dat de maatregelenpakketten die nu worden aangeleverd, worden
gezien als ‘momentopname’. Uit het aanleveren van deze pakketten volgt nadrukkelijk niet de verplichting om
deze maatregelen te implementeren. Dat volgt pas uit het waterbeheerplan en het stroomgebiedbeheerplan
(2021).
Het hoogheemraadschap heeft afwijkende afspraken gemaakt met PBL en het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat rondom het aanleveren van de maatregelenpakketten. Afgesproken is per 1 mei de
maatregelenpakketten aan te leveren (in een format, dat door PBL rechtstreeks kan worden benut in de
analyse).
Keuze ambitieniveau opstart gebiedsproces
De volgende stap in het KRW-proces is de opstart van het gebiedsproces. Vanuit het Rijk / de Europese Unie
wordt geen sturing gegeven aan het gebiedsproces; het staat de waterbeheerder vrij dit proces naar eigen
inzicht en passend binnen de regiocultuur in te vullen. Door de verschillende waterbeheerders wordt dan ook
gekozen voor uiteenlopende invullingen.
Bij het opstellen van SGBP 2 is door HHNK gekozen voor een smalle invulling, waarbij de betrokken
belanghebbenden, overige overheden en andere partijen vooral informerend zijn benaderd. Voor deze
planperiode wordt echter aanbevolen de samenwerking met andere partijen op te zoeken, omdat de factoren
die de waterkwaliteit nu nog negatief beïnvloeden veelal buiten de directe invloedssfeer van het waterschap
liggen en daarnaast raken aan de functies binnen het gebied. Om de andere partijen in beweging te laten
komen is het van belang dat er ruimte is in de maatregelenpakketten voor een gezamenlijke concretisering en
invulling, zodat maatregelen zorgvuldig in samenhang met de aanwezige belangen en functies nader kunnen
worden aan- en ingevuld. Dit is ook essentieel voor het draagvlak voor de daadwerkelijke implementatie van
maatregelen. Voorbeelden van knelpunten die door een verbeterde samenwerking kunnen worden opgelost
zijn: afstemming tussen doelen voor de waterkwaliteit en ‘droge’ natuurkwaliteit (Natura2000), benutten van
ruimte voor groei en verbetering van de stedelijke waterkwaliteit.
In de komende periode wordt het gebiedsproces ingericht. De uitvoering staat gepland voor 2019; wat niet wil
zeggen dat het proces volledig binnen deze periode moet zijn afgerond. In 2020 wordt het ontwerp
waterbeheerplan en het SGBP3 opgesteld, welke in de 1e helft van 2021 ter inzage wordt gelegd. Het betrekken
van de ingezetenen van HHNK bij verbetering van de waterkwaliteit is echter een doorlopend proces.
Voor de inrichting van het gebiedsproces worden de volgende aanbevelingen gedaan;
-

-

Begin klein in de gebieden waar veel bereikt kan worden door betere samenwerking (pilots);
Bepaal vooraf een strategie (sturend of volgend) afhankelijk van de kansen in het gebied, analyseer de
te betrekken partijen en bepaal een communicatiestrategie (informerend of samenwerkend,
ambtelijk, betrekken bestuur). Hiervoor is maatwerk nodig per type watersysteem/gebied, zodat het
ene proces niet wordt gehinderd doordat het andere moeizaam verloopt;
Gebruik de successen om de samenwerkingen verder uit te bouwen, blijf evalueren en bijsturen waar
nodig;
Sluit aan bij lopende overlegstructuren, zoals Samenwerken aan Bodem en Water (het
landbouwportaal);
Maak voor het gebiedsproces nog geen keuze in ambitieniveau, maar laat de concretisering van het
maatregelenpakket vrij om dit samen met de betrokken partijen vorm te kunnen geven.

Bronnen
STOWA 2018. Handreiking KRW doelen. STOWA rapport 2018-15. STOWA, Amersfoort.
STOWA 2018. Juridisch kader doelfasering, doelverlaging en afwenteling. KRW Verkenningsfase. STOWA
rapport 2018-15. STOWA Amersfoort.
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1 INLEIDING
1.1. Aanleiding en achtergrond
Aanleiding
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt momenteel het derde stroomgebiedbeheerplan (SGBP
3) voor. Onderdeel van het derde stroomgebiedbeheerplan zijn de maatregelen die HHNK in de komende
planperiode (2022-2027) wil implementeren om de ecologische en chemische waterkwaliteit in het gebied op
orde te brengen.
HHNK heeft in de afgelopen jaren uitgebreide watersysteemanalyses uit laten voeren voor al haar KRWwaterlichamen. Deze informatie is benut om per waterlichaam specifieke maatregelen af te leiden. De
maatregelen zijn ingedeeld in een aantal pakketten met een variërend ambitieniveau. Hierna wordt in een
gebiedsproces de specifieke invulling en uitvoering van maatregelen afgestemd met het ‘gebied’: de inwoners,
lokale overheden en bedrijvigheid binnen het beheer gebied van HHNK. De analyse aan de effectiviteit van
deze pakketten wordt voorafgaand aan dit proces uitgevoerd, om zo onderbouwd de dialoog aan te kunnen
gaan. Dat betekent niet dat er binnen het gebiedsproces ‘niets meer te kiezen’ is: het belangrijkste doel van het
stroomgebiedbeheerplan is voor HHNK het verbeteren van de (ecologische en chemische) waterkwaliteit voor
haar inwoners.
Belang van een goede waterkwaliteit
De kaderrichtlijn water (KRW) is een Europese richtlijn die beoogd de (ecologische) waterkwaliteit in alle
oppervlaktewaterlichamen op orde te krijgen. Waterschappen bepalen zelf de doelen voor de waterkwaliteit:
het doel is de maximaal haalbare kwaliteit, gegeven de gebiedspecifieke eigenschappen en functies die in het
gebied aanwezig zijn (maatregelen mogen geen significante schade aan functies veroorzaken). Door de
hiërarchische implementatiestructuur van de KRW ontstaat soms het beeld, dat het behalen van de doelen
voor de waterkwaliteit vooral een ‘Brusselse’ verplichting betreft. HHNK wil een waterschap zijn, dat het belang
van haar inwoners voorop stelt. Ook voor deze inwoners is voldoende water van een goede kwaliteit van
belang. Denk bijvoorbeeld aan: de drinkwaterkwaliteit en de kosten voor drinkwaterzuivering, recreatie,
beregeningswater en volksgezondheid, zoetwaterbeschikbaarheid, milieu-hygiënische kwaliteit van de
leefomgeving, beleving van natuurwaarden, cultuurhistorische waarden, biodiversiteit (en daaraan gerelateerd,
de opkomst van plaagsoorten), overlast (bijvoorbeeld stank of blauwalg) en beroeps- en sportvisserij. Voor al
deze belangen geldt dat een robuust, ecologisch en chemisch gezond watersysteem wenselijk is. Middels de
maatregelen in het 3e stroomgebiedbeheerplan wordt getracht aan deze belangen voor een goede
waterkwaliteit een invulling te geven.
Achtergrondbelasting
Een belangrijk aandachtspunt voor de analyse aan en implementatie van maatregelenpakketten binnen HHNK
is de hoge achtergrondbelasting met nutriënten en de specifieke geohydrologische omstandigheden. Het
beheergebied van het HHNK kent een bijzondere historie. In het verleden was het gebied zout. In de afgelopen
eeuw is het oppervlaktewater in het beheergebied steeds verder verzoet, een trend die momenteel nog
gaande is. Een deel van de waterlichamen zijn momenteel zoet, een deel brak (variërend van zwak brak tot
brak). De mariene historie maakt dat in de bodem nog veel nutriënten beschikbaar zijn die langzamerhand vrij
komen in de waterkolom. Daarnaast is in veel gebieden sprake van een nutriëntenrijke (en zoute) kwel, en
(deels brakke) veenpakketten welke afbreken door de natuurlijke (o.a. sulfaatrijke bodems) en antropogene
(o.a. lage waterpeilen) omstandigheden.
Omdat zoet water last heeft van eutrofiëringsverschijnselen bij lagere nutriëntenconcentraties dan in het
mariene milieu aanwezig zijn, is het water binnen het beheergebied van HHNK voedselrijk (eutroof en soms
hypertroof) en troebel. Daarom heeft HHNK onderzoek laten uitvoeren naar de achtergrondbelasting van het
oppervlaktewater, inclusief kwantificering, en daar vervolgens de KRW-doelen op aangepast. Ook is voor een
deel van de biologische groepen een aangepaste typologie ontwikkeld, omdat de Nederlandse typologie niet
zonder meer toepasbaar is. Voor een deel van de waterlichamen betekenen deze omstandigheden, dat ‘helder’
water met een goede ecologische toestand zoals deze onder de KRW is gedefinieerd, niet haalbaar is zonder
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zeer ingrijpende maatregelen (die zorgen voor significante schade aan functies in het gebied). In andere delen
van het gebied is echter wel helder water van een goede ecologische kwaliteit mogelijk.
Belangrijkste knelpunten waterkwaliteit
De belangrijkste knelpunten voor de ecologische waterkwaliteit, binnen Hollands Noorderkwartier, zijn de
volgende:
-

-

-

-

Het peilbeheer. Voor een goede ecologische waterkwaliteit is een grootschalige verandering van het
peilbeheer nodig: voor vegetatieontwikkeling (flexibel peil in de oeverzone), beperken invloed van
gebiedsvreemd water (inlaatreductie) en voor het remmen van veenafbraak. Het ingrijpen op het
peilbeheer is echter binnen de huidige functies in het gebied zeer beperkt mogelijk, zie ook de
toelichting bij de maatregelen voor de verschillende waterlichamen. Waar mogelijk moet dit met
zorgvuldig maatwerk worden ingepast.
Veenafbraak. In de waterlichamen in de veenweidegebieden is veenafbraak de dominante bepalende
factor voor de waterkwaliteit: dit leidt tot (onder andere) een hoge nutriëntenbelasting, waterbodems
met slechte wortelmogelijkheden voor vegetatie, een verminderd doorzicht en zuurstofarm water.
Het remmen van veenafbraak is complex, zowel in de technische invulling als qua draagvlak (in
sommige gevallen is immers functiewijziging nodig om veenafbraak te remmen). Vanuit de
kaderrichtlijn kan de achtergrondbelasting vanuit veenafbraak in de doelen worden verdisconteerd.
Voor veel waterlichamen betekent dit evenwel dat helder, plantenrijk en ecologisch gezond water
onder de huidige omstandigheden niet haalbaar is;
Actuele bemesting. De nutriëntenbelasting vanuit landbouw is momenteel nog hoog. Voor veel
waterlichamen speelt echter ook een hoge achtergrondbelasting, waardoor de belasting niet op orde
kan worden gebracht. Middels het landbouwportaal wordt ingezet op reductie van de hoeveelheid
nutriënten die vanuit landbouw in het water terecht komen. Technisch is een 0-emissie vanuit de
landbouwgebieden echter binnen de komende KRW-planperiode echter niet uitvoerbaar/realistisch,
zowel door de na-ijleffecten van historische bemesting als qua bedrijfsvoering.
Het geringe aandeel open water. In een deel van de waterlichamen is het percentage open water
beperkt. Dat maakt dat er weinig ruimte is voor vegetatieontwikkeling vanuit waterveiligheid, en dat
de nutriëntenvrachten in het gebied worden verdeeld over een klein oppervlak. Vanwege het huidige
grondgebruik is het verruimen van de hoeveelheid water op grote schaal echter niet realistisch.

Bovenstaand maakt dat de kansen voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit in veel waterlichamen
beperkt zijn, en bovendien vragen om een langduriger proces. Er zijn echter ook veel waterlichamen waar nog
wel een stap kan worden gemaakt in de verbetering van de ecologische waterkwaliteit. De verdeling bedraagt
ongeveer 50%.
1.2. Doel
HHNK heeft de voorliggende rapportage op laten stellen om inzicht te verkrijgen in potentiele maatregelen en
het effect van deze maatregelen op de kwaliteit van de KRW-waterlichamen. Het doel van deze rapportage en
het uitgevoerde project is:
-
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Het presenteren van een aantal maatregelenscenario’s met een variabel ambitieniveau op basis van
de geconstateerde knelpunten in de eerder uitgevoerde watersysteemanalyses, waarmee per
waterlichaam een overzicht wordt verkregen van alle potentiële (realistische en nuttige) maatregelen.
De ambitieniveaus zijn:
o Generiek: voortzetting van het huidige beleid en inspanningen, waarbij in de bedrijfsvoering
van het hoogheemraadschap zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met waterkwaliteit
en ecologie;
o Afgewogen pakket: naast de voorgenoemde generieke maatregelen wordt voor de 25 van de
51 waterlichamen van het hoogheemraadschap waar nog kansen bestaan voor een
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-

-

waterkwaliteitsverbetering, die maatregelen genomen die significant 3 bijdragen aan een
verbetering van de kwaliteit van de ecologie. Binnen dit maatregelenscenario is inzichtelijk
gemaakt bij welk thema de grootste kansen liggen: o.a. beheer, inrichting,
nutriëntenreductie, defosfatering en handhaving;
o Afgewogen plus pakket: naast de voorgenoemde generieke maatregelen worden voor de 25
van de 51 waterlichamen van het hoogheemraadschap waar nog goede kansen bestaan voor
een grote waterkwaliteitsverbetering, alle waterlichaamspecifieke maatregelen uitgevoerd.
Binnen dit maatregelenscenario is inzichtelijk gemaakt bij welk thema de grootste kansen
liggen: o.a. beheer, inrichting, nutriëntenreductie, defosfatering en handhaving;
o Maximaal pakket: alle generieke maatregelen, en alle waterlichaamspecifieke maatregelen,
ook in de waterlichamen waar geen doelbereik wordt verwacht binnen de komende KRWplanperiode.
De mate van doelbereik inzichtelijk te maken voor de voorgenoemde maatregelenpakketten;
Inzichtelijk te maken welke kosten en inspanningen zijn gemoeid met de verschillende ambitieniveaus
en welke kwaliteitsverbetering daarvan mag worden verwacht, zodat een weloverwogen keuze kan
worden gemaakt;
De informatie over GEP en de maatregelen inzichtelijk te maken ten behoeve van de nationale
analyses naar het behalen van de KRW-doelen. Deze analyse wordt gebruikt door het Rijk voor het
informeren van politiek en maatschappij over de stand van zaken van de Delta-aanpak en de KRWopgaven.

Aanpak
Figuur 6 geeft weer welke stappen zijn doorlopen in het afleiden van de maatregelenpakketten. Op basis van
de watersysteemanalyses (specifieke knelpunten), gebiedskennis, de nationale groslijst met maatregelen en
aanvullende informatie over kosten is een maatregelenlijst opgesteld van maatregelen per waterlichaam,
inclusief dimensionering en kosten. Deze lijst is vervolgens vertaald naar maatregelen passend bij de
ambitieniveaus zoals hierboven omschreven. Met behulp van de KRW-verkenner is vervolgens de effectiviteit
van deze maatregelen bepaald. Het maximale pakket kan daarbij worden gebruikt bij de GEP-afleiding; dit
wordt beschreven in een losstaand rapport.

3

Significant wil in dit geval zeggen, een kwaliteitsverbetering van meer dan 3% in de EKR (ecologische kwaliteitsratio, een maat voor de
ecologische waterkwaliteit) op basis van de berekeningen (zie ook hoofdstuk 4). Een aantal maatregelen laat geen grote
waterkwaliteitsverbetering zien in de KRW-verkenner, omdat de bijbehorende sturende variabelen (nog) niet zijn opgenomen in het
huidige model, zoals emissiereductie van toxische stoffen en de chemische waterkwaliteit. Deze maatregelen zijn met expert judgement
beoordeeld.
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Figuur 6. Stappen in afleiding GEP en maatregelenpakketten

1.3. Leeswijzer
In dit rapport wordt achtereenvolgens ingegaan op:
-

-

-

-

Hoofdstuk 2: Gebiedsbrede maatregelen. Een aantal maatregelen is niet aan specifieke waterlichamen
te koppelen, maar is gebiedsbreed toepasbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om het adresseren van
specifieke knelpunten bij derde partijen, maatregelen die in het gehele gebied van toepassing zijn en
onderzoeksmaatregelen4. Deze maatregelen zijn beschreven en gemotiveerd in het tweede hoofdstuk.
Hoofdstuk 3: Waterlichaamspecifieke maatregelen. In dit hoofdstuk zijn de maatregelen beschreven
die op basis van de specifieke knelpunten in de waterlichamen (watersysteemanalyses, gebiedskennis)
zijn geselecteerd. Daarnaast wordt beschreven en gemotiveerd welke maatregelen (vanuit de lijst van
de nationale analyse) in het beheergebied van HHNK niet toepasbaar zijn.
Hoofdstuk 4: Mate van doelbereik per maatregelenpakket. In dit hoofdstuk worden de resultaten van
de berekeningen aan de effecten van maatregelen gepresenteerd.
Hoofdstuk 5: Discussie: betrouwbaarheid. Dit hoofdstuk geeft een beschouwing van de
betrouwbaarheid van de berekeningen en de implicaties voor conclusies en de uiteindelijke uitvoering
van de maatregelen.
Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen.

4

Onderzoeksmaatregelen zijn zoveel mogelijk beperkt. In het derde stroomgebiedbeheerplan is het wenselijk dat zo veel mogelijk tot
uitvoer van maatregelen wordt uitgegaan. Daar waar toch aanvullend onderzoek noodzakelijk lijkt, zijn deze maatregelen gekoppeld aan de
implementatie van de uitkomsten van het onderzoek.
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2 GEBIEDSBREDE MAATREGELEN
In dit hoofdstuk wordt een aantal gebiedsbrede maatregelen gepresenteerd die naar voren zijn gekomen uit
verschillende werksessies met medewerkers van HHNK, aangeleverde gegevens en de opgestelde
watersysteemanalyses. Eerst wordt een samenvatting gegeven van de gebiedsbrede maatregelen die zijn
voorgesteld inclusief de indeling in de verschillende ambitieniveaus. In de daaropvolgende paragrafen wordt
per onderwerp een toelichting en motivatie gegeven voor deze maatregelen.
2.1. Samenvatting gebiedsbrede maatregelen
Tabel 2 geeft een samenvatting van de voorgestelde gebiedsbrede maatregelen, de primaire actiehouder, de
belanghebbenden en betrokkenen, de kosten en het maatregelenpakket waar de maatregel in is opgenomen.
In de volgende paragrafen is een uitgebreidere toelichting gegeven op deze maatregelen.

Primaire
actiehouder

Belanghebbenden en
betrokkenen

Afgewogen+

Afgewogen

Adresseren richting rijk: diffuse emissie
chemische stoffen vanuit atmosferische
depositie / luchtverontreiniging

HHNK

5

X

X

X

Adresseren richting rijk: PAK-houdende
coatings en zinkhoudende
bouwmaterialen
Adresseren richting rijk: biociden en
gewasbeschermingsmiddelen in
toelatingsbeleid
Adresseren richting rijk: emissie
chemische stoffen vanuit verkeer (o.a.
bandenslijpsel)
Overleg met provincie en gemeente:
ruimtelijke ordening
waterlichamen/snelwegen en industrie
(vergroten bewustzijn)
Voorlichtingscampagne (bijvoorbeeld:
social media, samenwerkingscampagnes
met tuincentra).
Monitoring ammoniumconcentraties
rondom voormalige stortplaatsen
Saneren locaties waar
ammoniumuitloging een probleem vormt
voor de oppervlaktewaterkwaliteit
Continuering van de investering in
deelname in het landbouwportaal Noord
Holland voor de planperiode 2022-2027
Continuering van de investering in de
kennisregeling
Continuering van de investering in ANLb

HHNK

Rijk, consumenten
(vuurhaarden, verkeer en
vervoer), bedrijven
algemeen (verkeer en
vervoer), industrie,
energie
Rijk, consumenten, bouw,
gemeenten

5

X

X

X

Rijk, consumenten
(productgebruik),
landbouw
Rijk, consumenten,
bedrijven algemeen
(verkeer en vervoer)
Provincie, gemeenten,
consumenten/bedrijven
(verkeer en vervoer),
industrie
Consumenten

5

X

X

X

5

X

X

X

10

X

X

50

X

X

50

X

X

10

X

X

10.000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vergroting van de
subsidiëringsmogelijkheden binnen het
landbouwportaal, de kennisregeling en
ANLV
Onderzoek en implementatie
mogelijkheden om instandhouding
uitgevoerde maatregelen
landbouwportaal te stimuleren/faciliteren
Ontwikkelen integrale gebiedsvisie
veenweidegebied

HHNK

10.000

X

X

X

16

HHNK

HHNK

HHNK

HHNK

HHNK
Gemeenten
(in overleg)
HHNK

HHNK
HHNK

Grondeigenaren,
provincie
Grondeigenaren,
provincie
Landbouw, provincie,
overige betrokken
waterschappen
Landbouw, provincie
Provincie, agrarische
collectieven
Landbouw, provincie,
overige betrokken
waterschappen

Kosten
(HHNK) in
EUR*1000

HHNK

Landbouw, provincie,
overige betrokken
waterschappen

0

X

X

X

HHNK

Landbouw, provincie,
inwoners, recreatie,

200

X

X

X

Generiek

Maatregel

Maximaal
pakket

Tabel 2 Overzicht van de kosten, de primaire actiehouder en overige belanghebbenden en betrokkenen
van alle gebiedsbrede maatregelen
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Ontwikkelen integrale gebiedsvisies
(buiten veenweide)

HHNK

Voortzetting intensievere begeleiding
landbouw ‘ruimte voor groei’
Afvoer van maaisel
Voortzetting maaibeleid benutten
overruimte primair, secundair en tertiair
systeem
Ontwikkeling exotenbeleid
Onderzoek natuurvriendelijk vormgeven
baggeren en maaien
Onderzoek contractueel vastleggen
natuurvriendelijk beheer bij maaien
Onderzoek randvoorwaarden vanuit KRWdoelen als EMVI criteria bij
aanbestedingen
Onderzoek vrijkomen metalen uit de
bodem (natuurlijke bronnen)
Onderzoek systeemanalyse algemeen

HHNK

gemeenten, bedrijven,
visserij, sportvisserij
Landbouw, provincie,
inwoners, recreatie,
gemeenten, bedrijven,
visserij, sportvisserij
landbouw

HHNK
HHNK

Aangelanden
Aangelanden

Nadere analyse resterende knelpunten
Vismigratie Vice Versa en prioritering
Oplossen belangrijkste resterende
migratieknelpunten
Visvriendelijke pompen bij
gemaalrenovatie: visvriendelijk, tenzij..
Optimaliseren dagelijks beheer
migratievoorzieningen en afstemming
met peilregulerende kunstwerken
Communicatieprogramma beheer en
onderhoud
Communicatieprogramma inwoners
HHNK
Communicatieprogramma landbouw
Natuurvriendelijk inrichten afvoerroutes
uit stedelijk gebied
Waterbergingen op natuurvriendelijke
wijze realiseren
Overleg natuurbeheerders
natuurontwikkeling en ecologische
waterkwaliteit

HHNK

HHNK
HHNK
HHNK

Aangelanden, uitvoering,
waterveiligheid
Aangelanden, uitvoering

HHNK

Aangelanden

HHNK
HHNK

HHNK
HHNK

Landbouw, provincie,
overige betrokken
waterschappen
o.a. visverenigingen,
beroepsvisserij
o.a. visverenigingen,
beroepsvisserij
o.a. visverenigingen,
beroepsvisserij

HHNK

HHNK

300

X

X

X

40

X

X

X

4800
0

X
X

X
X

10
50

X
X

X
X

50

X

X

X

25

X

X

X

100

X

X

50

X

X

10

X

X

1000

X

X

0

X

X

10

X

X

50

X

X

HHNK

Uitvoerende partijen,
aangelanden
Inwoners

100

X

X

HHNK
HHNK

Landbouw
Gemeenten

100
200

X
X

X
X

200

X

X

10

X

X

HHNK
HHNK

Natuurbeheerders,
provincie

X

X

X

X

X

2.2. Toxiciteit / chemie
In bijlage A wordt ingegaan op achtergrondinformatie rondom normoverschrijdende stoffen en toxiciteit
binnen HHNK (aanvullend op de informatie, die al binnen de factsheets van de watersysteemanalyses
beschikbaar is).
De onderstaande tabel vat samen welke belangrijkste bronnen er bestaan binnen het beheergebied van HHNK,
voor stoffen die nog boven de normen liggen en/of ecologische effecten veroorzaken, en welke
aanknopingspunten er voor HHNK zijn om de emissie van de stoffen terug te dringen tot onder de normering
dan wel onder de grens waar ecologische effecten te verwachten zijn. De tekst onder Tabel 3 geeft een
beknopte toelichting op de gebiedsbrede maatregelen op basis van deze aanknopingspunten. Het betreft dus
emissies die een nationale of regionale aanpak vragen.
De waterlichaamspecifieke maatregelen zijn hier wel benoemd in de tabel (rechterkolom), maar niet
uitgewerkt, deze worden in een latere fase geadresseerd per waterlichaam waar het van toepassing is (inclusief
specifieke maatregelen op de RWZI’s, indien van toepassing). De maatregelen rondom de landbouw worden
behandeld onder de volgende paragraaf, omdat deze in samenhang met de nutriëntenproblematiek worden
beschouwd. De maatregelen rondom metalen uit de bodem worden onder paragraaf 2.4 behandeld.
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Tabel 3. Emissiebronnen toxische stoffen en aanknopingspunten voor het hoogheemraadschap
Bron / niveau
Lucht, atmosferische depositie:
PAK’s, metalen

Nationaal
Adresseren bij het rijk

Regionaal (HHNK/provincie)
Ruimtelijke ordening (beperkt
effect)

Waterlichaamspecifiek
Ruimtelijke ordening (beperkt
effect)

Landbouw:
gewasbeschermingsmiddelen
(biociden)

Adresseren bij het rijk
(toelatingsbeleid,
handhaving en toezicht bij
incidenten).
Adresseren bij het rijk
(toelatingsbeleid)

Bovenwettelijke maatregelen
landbouw (zie volgende paragraaf)

Handhaving en toezicht,
specifieke aanknopingspunten
(zie volgende paragraaf)

Voorlichting

Aanknopingspunt op de RWZI’s

Adresseren bij het rijk
(meststoffenbeleid,
handhaving en toezicht bij
incidenten).
n.v.t.

Bovenwettelijke maatregelen
landbouw (zie volgende paragraaf)

Handhaving en toezicht,
specifieke aanknopingspunten
(zie volgende paragraaf)

n.v.t.

Aanknopingspunt op de RWZI’s

Bodem- en
waterbodemverontreinigingen:
PAK’s, metalen

n.v.t.

Zie onderstaande toelichting

n.v.t.

Afgifte zware metalen bodem

n.v.t.

Onderzoek en indien nodig
doelaanpassing (zie paragraaf 2.4)

n.v.t.

Persistente stoffen (o.a.
waterbodemverontreinigingen):
PAK’s, metalen, biociden

n.v.t.

n.v.t.

Behalen van doelen uitstellen
Baggeren

Huishoudens: biociden

Landbouw: ammoniak

Huishoudelijk afvalwater:
ammoniak

Adresseren bij het rijk
Voor een groot deel van de normoverschrijdingen en stoffen met toxische effecten in het oppervlaktewater
geldt dat deze via atmosferische depositie in het oppervlaktewater van HHNK terechtkomen. De invloed van
HHNK op deze emissie is beperkt. Bij atmosferische depositie wordt vaak aan ammoniak/de stikstofdepositie
gedacht. Atmosferische depositie is echter ook (de) belangrijk(ste bron) voor de volgende
normoverschrijdende/toxische stoffen in het beheergebied van HHNK: PAK’s, kwik, nikkel, seleen, zink en
arseen. Dit zijn vrijwel alle prioritaire stoffen/specifiek verontreinigende stoffen die nu nog boven de normen
liggen in het beheergebied (voor met name de PAK’s en kwik geldt echter dat mogelijk ook de persistentie een
belangrijke rol speelt). De achterliggende bronnen zijn voornamelijk vuurhaarden, industrie, verkeer en
vervoer, de energiesector en (op kleinere schaal) PAK-houdende coatings. Een deel van de emissie komt
(vanuit atmosferische depositie en bandenslijpsel) via de afvalwaterketen (zuiveringen en riool:
hemelwaterafvoer en de gemengde overstorten) in het oppervlaktewater terecht. Voor de PAK-houdende
coatings geldt dat uitloging ook een belangrijke bron is, net als voor zinkhoudende bouwmaterialen en
straatmeubilair. Verkeer en vervoer dragen naast via de atmosferische depositie ook middels onder andere
bandenslijpsel bij aan overschrijdingen in het oppervlaktewater van met name de zware metalen.
Gewasbeschermingsmiddelen vormen vooral qua toxische effecten nog een probleem binnen het
beheergebied; van de KRW-prioritaire stoffen wordt nog één gewasbeschermingsmiddel (carbendazim) boven
de normen aangetroffen. Als echter naar de toxische druk wordt gekeken, blijkt dat er daarnaast ook een
aantal gewasbeschermingsmiddelen ongewenste effecten veroorzaken die (nog) niet binnen het chemiespoor
van de kaderrichtlijn worden geadresseerd. Ze zijn dus niet direct een belemmering voor het halen van de
chemische KRW-doelen, maar mogelijk wel indirect doordat de ecologie erdoor wordt beïnvloed. Het gaat om
een aantal biociden die vooral huishoudelijk worden ingezet en een aantal gewasbeschermingsmiddelen die
vooral in de landbouw worden ingezet (zie toelichting onder deze paragrafen).
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Daarnaast is een belangrijk punt dat gewasbeschermingsmiddelen lastig in beeld te brengen zijn in de
monitoring, doordat pieken veelal tijdelijk en lokaal optreden. Daardoor bestaan soms wel effecten op de
aquatische ecologie, maar is dat niet altijd terug te herleiden met monitoring.
Het rijk heeft invloed op deze normoverschrijdingen door middel van het toelatingsbeleid (veelal Europees
geregeld). Daarbij moet wel worden opgemerkt, dat het simpelweg verbieden van stoffen omdat deze
normoverschrijdingen veroorzaken niet altijd tot het gewenste effect leidt. Gewasbeschermingsmiddelen en
biociden worden ingezet om een bepaald probleem op te lossen of de opbrengst te verhogen. Wanneer een
verbod op een bepaald middel wordt ingezet, wordt dan vaak ook naar een vervangend middel gezocht met
mogelijk vergelijkbare gevolgen voor de oppervlaktewaterkwaliteit.
De onderstaande tabel geeft de specifieke maatregelen behorende bij dit thema weer.
Tabel 4. Maatregelen toxische stoffen (nationaal adresseren)
Maatregel
Adresseren richting rijk: diffuse
emissie vanuit atmosferische
depositie /
luchtverontreiniging
(vuurhaarden, verkeer en
vervoer, industrie, energie)
Adresseren richting rijk: PAKhoudende coatings en
zinkhoudende bouwmaterialen

Primaire actiehouder
HHNK

Belanghebbenden en betrokkenen
Rijk, consumenten (vuurhaarden,
verkeer en vervoer), bedrijven
algemeen (verkeer en vervoer),
industrie, energie

Kosten (HHNK) in EUR*1000.

HHNK

Rijk, consumenten, bouw,
gemeenten

5*

Adresseren richting rijk:
biociden en
gewasbeschermingsmiddelen
in toelatingsbeleid

HHNK

Rijk, consumenten
(productgebruik), landbouw

5*

Adresseren richting rijk:
emissie vanuit verkeer (o.a.
bandenslijpsel)

HHNK

Rijk, consumenten, bedrijven
algemeen (verkeer en vervoer)

5*

5*

*motivatie kosten: uren

Ruimtelijke ordening
In de voorgaande paragraaf is besproken dat atmosferische depositie een belangrijke bron vormt voor veel van
de stoffen die nu nog boven de normen liggen binnen het beheergebied van HHNK, en voor stoffen die toxische
effecten op de aquatische ecologie veroorzaken. De intensiteit van de depositie neemt steeds verder af
naarmate een waterlichaam verder van de bron ligt; de mate waarin dat zo is, is echter van veel factoren
afhankelijk. Binnen de ruimtelijke ordening lijkt nu nog weinig bewustzijn te bestaan van de effecten van de
atmosferische depositie op de oppervlaktewaterkwaliteit. Er kunnen echter nog wel mogelijkheden bestaan om
hierin te sturen; mogelijk biedt bijvoorbeeld de omgevingswet hiervoor ruimte.
Het doel van het overleg met de provincie is het adresseren van de mogelijkheden om met ruimtelijke ordening
te sturen in de watersysteemkwaliteit. Bijvoorbeeld de afstand tussen de (provinciale) weg en de wegsloten, de
locatie van (toekomstige) industrie ten opzichte van waterlichamen, enzovoorts. Met gemeenten kan worden
overlegd over o.a. het toepassen van groenstroken langs wegen, waarmee fijnstof wordt afgevangen en niet in
het oppervlaktewater terecht kan komen.
Tabel 5. Maatregelen toxische stoffen (ruimtelijke ordening)
Maatregel
Overleg met provincie en
gemeente: ruimtelijke
ordening
waterlichamen/snelwegen en
industrie (vergroten
bewustzijn)
*motivatie kosten: uren
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Primaire actiehouder
HHNK

Belanghebbenden en betrokkenen
Provincie, gemeenten,
consumenten/bedrijven (verkeer
en vervoer), industrie

Kosten (HHNK) in EUR*1000.
10*
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Voorlichting
Drie specifieke biociden worden veel in huishoudens gebruikt en vormen momenteel nog een probleem voor
de oppervlaktewaterkwaliteit. Dit zijn imidacloprid (o.a. vlooien, bladluis), diazinon (o.a. vlooien) en
carbendazim (o.a. gazons)5. Binnen huishoudens worden echter nog meer biociden ingezet. Met een gerichte
voorlichtingscampagne kan terugdringen van het gebruik van deze stoffen worden gestimuleerd. Belangrijk is
om te realiseren dat bij een verbod of campagne op een bepaald middel, vaak wordt overgestapt op andere
middelen die een vergelijkbaar probleem kunnen vormen. Zo is een bekend alternatief voor imidacloprid
fipronil; een gerichte campagne op imidacloprid zorgt dan mogelijk voor toekomstige normoverschrijdingen
van fipronil. Publiekscampagnes kunnen daarmee beter gericht zijn op beperktere inzet van middelen en het
voorkomen van de uitspoeling naar de riolering/het oppervlaktewater: promoten van minder schadelijke
alternatieven, vergroten van weerstand tegen plagen/ziektes, restanten niet door het riool spoelen,
enzovoorts. In paragraaf 2.6 wordt een uitgebreide toelichting gegeven op communicatie rondom de KRW
Tabel 6. Voorlichting (biocidegebruik huishoudens)
Maatregel
Primaire actiehouder
Belanghebbenden en betrokkenen
Voorlichtingscampagne
HHNK
Consumenten
(bijvoorbeeld: social media,
samenwerkingscampagnes met
tuincentra).
*aanname. Kosten sterk afhankelijk van de gekozen communicatiewijze en schaal.

Kosten (HHNK) in EUR*1000.
50*

Saneren (water)bodemverontreinigingen
Binnen het beheergebied van HHNK zijn vrijwel alle bodemverontreinigingen waar sprake is van
microverontreinigingen (waaronder PAK’s en zware metalen) gesaneerd. Er zijn echter nog wel een aantal
locaties (totaal 16) waarvan wordt vermoed dat de uitloging van ammonium naar grond- en oppervlaktewater
mogelijk tot toxische effecten kan leiden (Mühle, 2019). Het gaat daarbij om voormalige stortplaatsen.
Bodemsanering gericht op terugdringen van deze stof is dus vanuit de waterkwaliteit een wenselijke taak voor
de grondeigenaren. Ammonium ligt momenteel namelijk in alle waterlichamen van HHNK boven de normen.
Naast de voormalige stortplaatsen, zijn nog twee typen bodemverontreinigingen aanwezig binnen het
beheersgebied van Hollands Noorderkwartier:
 Waterbodemverontreinigingen. Recent is het toetsingskader gewijzigd. Er wordt nu op
functie/risicogericht getoetst, waarbij de waterbodem alleen wordt gesaneerd, wanneer deze een
probleem vormt voor de oppervlaktewaterkwaliteit (of andere functies). Dat wil zeggen, dat de
waterbodems die nu nog verontreinigd zijn niet een dermate uitloging kennen, dat er
normoverschrijdingen in het oppervlaktewater door worden veroorzaakt;
 Landbodemverontreinigingen. Er lopen nog saneringsacties voor landbodemverontreinigingen. Daarbij
gaat het echter om bodemverontreinigingen van stoffen die niet of weinig mobiel zijn in de bodem,
zoals PAK’s. Bodemverontreinigingen met microverontreinigingen die wél uitlogen naar
oppervlaktewater zouden inmiddels gesaneerd moeten zijn.
Tabel 7. Maatregelen toxische stoffen (bodemverontreinigingen)
Maatregel
Primaire actiehouder
Belanghebbenden en betrokkenen
Monitoring
HHNK
Grondeigenaren, provincie
ammoniumconcentraties
rondom voormalige
stortplaatsen
Saneren locaties waar
Gemeenten (in overleg)
Grondeigenaren, provincie
ammoniumuitloging een
probleem vormt voor de
oppervlaktewaterkwaliteit
*aanname kosten monitoringsprogramma 16 locaties, aanname kosten uren

Kosten (HHNK) in EUR*1000.
50*

10*

5

Imidacloprid wordt ook als gewasbeschermingsmiddel ingezet, het gebruik is echter middels wetgeving inmiddels sterk beperkt.
Carbendazim wordt ook als gewasbeschermingsmiddel ingezet en nog breed toegepast. Diazinon is niet meer toegelaten als
gewasbeschermingsmiddel. Biocidengebruik op sportvelden en gemeentelijke verhardingen is recent sterk beperkt.
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2.3. Landbouw
Uit de watersysteemanalyses blijkt dat ESF 1, productiviteit water, in bijna alle oppervlaktewaterlichamen van
HHNK niet op orde is; het water is te eutroof voor een heldere toestand. Ook de KRW-monitoring laat hetzelfde
beeld zien, zowel in de biologie ondersteunde parameters (concentraties van stikstof en fosfor) als de scores op
de biologische kwaliteitselementen. In de watersysteemanalyses is voor de meeste waterlichamen ook een
bronnenanalyse uitgevoerd voor de nutriënten. Landbouw (actuele bemesting) blijkt daarbij vaak nog een
belangrijke bron. Naast voor de nutriënten bestaan er ook nog knelpunten in de gewasbeschermingsmiddelen
die door de landbouw worden ingezet zoals ammoniak, zware metalen en overige microverontreinigingen.
Momenteel wordt door HHNK op een overkoepelende aanpak ingezet voor bovenwettelijke maatregelen voor
de landbouwsector middels het landbouwportaal Noord-Holland. De rijksoverheid heeft daarnaast een
belangrijke rol middels het nationale mestbeleid. Tenslotte zijn ook waterlichaamspecifieke maatregelen
mogelijk.
Nationaal beleid
Via de mestwetgeving reguleert de overheid op nationaal niveau de hoeveelheid bemesting die op agrarische
percelen mag worden toegepast. HHNK heeft daarmee beperkte invloed op de mestgift anders dan, waar
nodig, in overleg te treden over het nationale beleid en door middel van toezicht en handhaving. Momenteel
wordt door de rijksoverheid een herbezinning op het mestbeleid uitgevoerd (zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mest/herbezinning-mestbeleid), waarbij door de overheid de
volgende kaders zijn gesteld;






Het ministerie van LNV heeft in de visie Landbouw, Natuur en Voedsel gesteld dat het toekomstige
mestbeleid moet bijdragen aan het realiseren van kringlooplandbouw in Nederland;
Verbetering van de benutting van meststoffen, waardoor ook de kwaliteit van grond- en
oppervlaktewater verbetert;
Verankering van de aangepaste Europese Nitraatrichtlijn in het Nederlandse mestbeleid (o.a.
gebruiksnormen en het bevorderen van goede landbouwpraktijken) 6;
Verminderen van fraudeprikkels en het bevorderen van handhaafbaarheid;
Nieuw mestbeleid mag niet leiden tot hogere administratieve lasten of uitvoeringslasten.

De rijksoverheid wil daarbij de dialoog met partijen uit de samenleving aangaan. Een van de punten die
momenteel wordt overwogen, is het aanpassen van de mestgebruiksnormering. Deze is momenteel afgestemd
op de bodemgesteldheid op de landbouwgrond, mogelijk kan deze juist worden gekoppeld aan de
milieukwaliteit. Technisch is dit inmiddels mogelijk.
Ook is het belangrijk om te realiseren dat in de afgelopen decennia het Nederlandse mestbeleid steeds verder
is aangescherpt, en dat verdere terugdringing mogelijk leidt tot verminderde opbrengsten. Om voldoende
reductie van meststoffen in het oppervlaktewater te verkrijgen (ten opzichte van de huidige doelen) is een
gedragsverandering in de gehele keten nodig – van consument tot producent. Het inschatten van de
nutriëntenbelasting vanuit de landbouw, en specifiek de scheiding tussen historische en actuele belasting is
complex. Dit is ook bij het vaststellen van de beïnvloedingsruimte een belangrijk aandachtspunt. In deze
bronnenanalyse is dan ook met aandacht gekeken naar de onzekerheidsmarge rondom de berekeningen.
Naast mest heeft de nationale overheid ook een belangrijke invloed op het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen. Dit is in de voorgaande paragraaf geadresseerd. Het ministerie van LNV
stimuleert daarnaast natuurinclusieve landbouw.
NVWA
Het toezicht en de handhaving op landbouwbedrijven is op nationale schaal geregeld via de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA grijpt daarbij vooral in op incidenten, met name wanneer deze
aan functies als de drinkwatervoorziening raken. HHNK handhaaft vooral daar waar sprake is van emissie naar
oppervlaktewater. Er vindt wel afstemming plaats tussen de handhavers. De NVWA heeft echter een beperkte
6

Het koppelen van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water aan het mestbeleid is vanuit de ecologische waterkwaliteit wenselijk.
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capaciteit, waardoor niet alle signalen van waterschappen in behandeling worden genomen. Momenteel loopt
er een traject om dit probleem in beeld te brengen.
Toezicht en handhaving Hollands Noorderkwartier
Het hoogheemraadschap handhaaft vanuit het watersysteem. Jaarlijks wordt er een plan van aanpak gemaakt,
waarin ook specifieke aandachtspunten zijn opgenomen die vanuit de kwaliteitsmonitoring naar voren zijn
gekomen. Specifieke aandachtspunten voor toezicht en handhaving zijn, waar deze van toepassing zijn, onder
de waterlichaamspecifieke maatregelen opgenomen op basis van de specifieke normoverschrijdingen die nog
in de waterlichamen worden gemeten.
Bovenwettelijke maatregelen (landbouwportaal Noord-Holland)
HHNK geeft momenteel invulling aan bovenwettelijke maatregelen middels het landbouwportaal NoordHolland (zie ook: https://landbouwportaalnoordholland.nl/index.php?r=site%2Fnecessities). Het
landbouwportaal is bedoeld om de landbouwsector te stimuleren om onder andere de afgifte van nutriënten,
gewasbeschermingsmiddelen, metalen en overige microverontreinigingen te reduceren. Daarnaast wordt
ingestoken op natuurvriendelijker beheer. Dat gebeurt met behulp van subsidiëring van bovenwettelijke
maatregelen, het ter beschikking stellen van kennis en het stimuleren van innovatie binnen de sector. Het
portaal wordt momenteel goed benut door de landbouw (periode 2018-2021).
Een aandachtspunt is de instandhouding van uitgevoerde beheermaatregelen. Momenteel wordt dit nog niet
actief gemonitord. Het beeld bestaat, dat een deel van de uitgevoerde beheermaatregelen stopt zodra de
subsidie eindigt. Voorbeelden zijn teeltvrije bufferstroken of natuurvriendelijk beheer van oevers / het
stimuleren van oevervegetatie, waarbij de vegetatie in korte periode weer vervalt.
Naast het landbouwportaal is er een kennisregeling, waaruit coaches betaald worden en onderzoeken of
kennistrajecten gefinancierd kunnen worden. Tenslotte worden beheermaatregelen gestimuleerd in het kader
van Agrarisch Waterbeheer (ANLV). De provincie Noord-Holland voert het ANLV uit, HHNK is onder andere cofinancier.
De onderstaande Tabel 8 geeft een overzicht van de maatregelen binnen dit thema.
Tabel 8. Maatregelen landbouw (bovenwettelijk)
Maatregel
Continuering van de
investering in deelname in het
landbouwportaal Noord
Holland voor de planperiode
2022-2027
Continuering van de
investering in de
kennisregeling
Continuering van de
investering in ANLb

Primaire actiehouder
HHNK

Belanghebbenden en betrokkenen
Landbouw, provincie, overige
betrokken waterschappen

HHNK

Landbouw, provincie

HHNK

Provincie, agrarische collectieven

Kosten (HHNK) in EUR*1000.
96001

Vergroting van de
HHNK
Landbouw, provincie, overige
subsidiëringsmogelijkheden
betrokken waterschappen
binnen het landbouwportaal,
de kennisregeling en ANLV
Onderzoek en implementatie
HHNK
Landbouw, provincie, overige
mogelijkheden om
betrokken waterschappen
instandhouding uitgevoerde
maatregelen te
stimuleren/faciliteren
Onderzoek mogelijkheden om
HHNK
Landbouw, provincie, overige
de belasting op perceelsniveau
betrokken waterschappen
te identificeren en daar
maatregelen te nemen, waar
de belasting het hoogste is
1 op basis investeringen 2018-2021; 2 aanname op basis verdubbeling budget; 3 aanname gefinancierd vanuit
landbouwportaal/kennisregeling
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Waterlichaamspecifieke maatregelen
Landbouwmaatregelen binnen HHNK zijn nu veelal gebiedsbreed ingericht. Vrijwel in alle waterlichamen vormt
het vrijkomen van nutriënten vanuit het landelijke gebied nog een probleem voor de oppervlaktewaterkwaliteit
ten opzichte van de huidige doelen (2015-2021). De haalbaarheid van voldoende nutriëntenreductie en
daarmee een deel van de ecologische waterkwaliteitsdoelen verschilt echter sterk per gebied; in sommige
gebieden is de achtergrondbelasting en historische belasting zo hoog, dat een helder watersysteem niet
gerealiseerd kan worden. In deze gebieden is echter nog wel een (lokale) verbetering van de waterkwaliteit
mogelijk: ook troebele watersystemen hebben een ecologische waarde. Bovendien wordt de waterkwaliteit nu
op waterlichaam-schaal (met bijbehorend overig water) bekeken. In werkelijkheid is de kwaliteit van een
watersysteem veel heterogener dan het homogene beeld dat uit deze presentatiewijze ontstaat: elk
waterlichaam en zeker het bijbehorende overige water kent betere en slechtere delen. Vooral in de haarvaten
van watersystemen is vaak nog veel winst te behalen qua ecologische waterkwaliteit.
Het verschil in achtergrondbelasting en historische belasting, de bronnen en inrichting van de verschillende
waterlichamen maakt dat investeringen (via het landbouwportaal) verschillend renderen tussen de gebieden.
Daaruit volgt de gedachte dat beter ingezet kan worden op die gebieden, waar een helder, ecologisch
waardevol watersysteem nog gerealiseerd kan worden. Solidariteit tussen de landbouwondernemers, een
‘level playing field’ voor kansen voor deze ondernemers, afwenteling vanuit de hoogbelaste systemen naar de
benedenstroomse watersystemen (zoals de boezems) en de ecologische winst die ook in de mindere gebieden
nog te behalen valt maakt dat het echter ook als wenselijk kan worden gezien om in bijna alle gebieden nog te
investeren in een verbetering van de waterkwaliteit. De keuze waarop de beschikbare middelen worden
ingezet moet nog worden gemaakt.
Wel kan, op basis van de watersysteemanalyses, waterlichaamspecifiek worden bekeken welk type
bovenwettelijke landbouwmaatregel het beste rendement behaalt: gericht op nutriëntenreductie en daarmee
helder water, of juist op een verbetering van het beheer en de (oever)vegetatie. Een andere mogelijkheid is dat
het waterschap vooral investeert in de gebieden waar nog verbetering mogelijk is, terwijl de vraag richting
landbouwondernemers gelijk is. Tenslotte zijn er recent methodes beschikbaar gekomen waarmee de belasting
op perceelniveau kan worden gespecifieerd. De beschikbare middelen zouden ook vooral daar kunnen worden
ingezet, waar de grootste belasting op het watersysteem ontstaat (onderzoeksmaatregel).
In het volgende hoofdstuk is een onderscheid gemaakt tussen gebieden waar een heldere toestand mogelijk is
(of mogelijk is in delen van het gebied) en gebieden waar dit niet mogelijk is. Ook een vermindering van de
hoeveelheid gebiedsvreemd water (verlengen verblijftijden) en vergroting van het areaal vegetatie draagt bij
aan een verminderde afwenteling naar benedenstroomse watersystemen. Daarbij is het wel van belang vooraf
de effecten goed te onderzoeken. Het verlengen van verblijftijden in eutrofe of hypertrofe systemen die
momenteel worden doorgespoeld kan ook voor een vergroting van overlast zorgen. Voor beide typen
maatregelen geldt dat draagvlakontwikkeling een belangrijke pijler is voor de mogelijkheid tot implementatie.
2.4. Beheer van watersystemen
2.4.1. Veenweidegebied
Bodemdalingsproblematiek en waterkwaliteitseffecten
Het veenweidegebied van HHNK kent een bijzondere, gebiedseigen problematiek. De bodem bestaat hier
grotendeels uit veen en dit veen breekt steeds verder af. Daar zijn twee hoofdoorzaken voor: sulfaatrijk
(inlaat)water en het peilbeheer. Veen breekt af op het moment dat het zuurstofrijk wordt, het ‘oxideert’ dan
(aerobe afbraak). Sulfaat kan de rol van zuurstof in het oxidatieproces overnemen (anaerobe afbraak). Bij
(aerobe) veenafbraak komt echter ook vaak weer sulfaat vrij wat de anaerobe afbraak stimuleert; de meeste
veenpolders zijn netto exporteurs van sulfaat waardoor dit proces zich deels zelf in stand houdt. Peilbeheer dat
is geoptimaliseerd op landbouwkundig gebruik kent een relatief grote ontwateringsdiepte en drooglegging (ten
opzichte van bijvoorbeeld natuur). Daarmee wordt een relatief groot deel van het veen zuurstofrijk, waardoor
het versneld af kan breken. Door de veenafbraak daalt de bodem. Het peil wordt daarom vaak verder verlaagd,
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waardoor de volgende laag van de bodem af kan breken. Hoewel deze praktijk nu in gebruiksfuncties voorziet
is het op lange termijn onhoudbaar en niet duurzaam.
Het hoogheemraadschap heeft in de afgelopen decennia hier rekening mee gehouden door de peilverlaging
niet gelijk op te laten lopen met de bodemdaling. In het grootste deel van de peilvakken is de drooglegging
hierdoor nu beperkt (enkele decimeters). Hier bestaat weinig ruimte meer voor verdere aanpassingen. Omdat
specifieke functies om grotere droogleggingen vragen, bestaan er binnen de peilvakken met vastgestelde
peilen (vast peil of dynamisch) nog veel onderbemalingen, deels in beheer van de landeigenaren. In sommige
veenweidepolders bestaat meer dan de helft van het gebied uit onderbemalingen.
In deze gebieden daalt de bodem sneller dan in de hoofdpeilvakken. Deels gaat het om landbouw, deels om
stedelijk gebied en deels om natuurgebied. In natuurgebieden in het veenweidegebied van HHNK gelden veelal
doeltypen voor droge natuur (bijvoorbeeld weidevogels), waarbij gronden worden verpacht en waarvoor ook
een bepaalde drooglegging nodig is. Gezien de gebiedspecifieke eigenschappen zouden nattere
natuurdoeltypen (moerastypen) soms beter op hun plek zijn. Er bestaan nu onderbemalingen voor specifiek
deze droge natuurdoeltypen.
Veenafbraak en de daarbij behorende bodemdaling kent een breed pakket aan negatieve gevolgen: CO2vrijgave, hogere risico’s bij overstromingen (doordat er meer water in het gebied komt te staan), hogere kosten
van het waterbeheer (door toename van kwel en grotere peilverschillen zijn steeds grotere gemalen en dijken
nodig. De toename van de kosten voor het waterbeheer zijn becijferd op 200 miljoen tot 2050 voor Nederland,
door PBL. De (zoute) kwel neemt toe, de ecologische waterkwaliteit verslechtert (minder doorzicht door
humuszuren, meer nutriënten, slap slib, lage zuurstofgehalten). De baggerkosten zijn hoog (afbraak,
oeverafkalving), de natuurwaarde daalt en de cultuurhistorische gebieden raken aangetast. De hoogste kosten
van de bodemdaling komen voort uit het feit dat de funderingen van woningen verzakken (kosten
herstelwerkzaamheden worden door PBL ingeschat op minimaal 16 miljard euro voor Nederland voor de
periode t/m 2050) en dat de infrastructuur verzakt (1,7 tot 5,2 miljard euro in stedelijk gebied voor de periode
t/m 2050). Tenslotte is er in de meeste gebieden nog enkele meters veen aanwezig. Dat betekent dat de
bodem nog enkele meters naar beneden kan.
In de huidige situatie daalt de bodem gemiddeld in de Nederlandse veenweidegebieden zo’n 8 mm per jaar; in
de gebieden met een grotere drooglegging daalt de bodem het snelst. Binnen HHNK is de maaivelddaling sterk
wisselend. Door de voorgenoemde effecten, is de verwachting dat op langere termijn (een deel van) de
gebieden niet langer geschikt zijn voor de huidige functies.
De problematiek van het veenweidegebied is niet geheel uniek voor Nederland: ook een deel van de andere
waterschappen kent vergelijkbare problemen. Wel uniek voor Hollands Noorderkwartier zijn de
brakwaterveengebieden, de mariene historie en de (daarmee samenhangende) hoge sulfaatgehalten.
Oplossingen
De meest eenvoudige oplossing voor de bodemdalingsproblematiek is het verhogen van de waterpeilen (in met
name de onderbemalingen, de hoofdpeilvakken kennen al een beperkte drooglegging); als er zuurstof bij het
veen kan, breekt het af. Het veenweidegebied in Noord-Holland wordt echter intensief gebruikt (landbouw,
stedelijk gebied). Het waterpeil verhogen is niet zonder meer mogelijk, zonder dat deze huidige functies schade
ondervinden: in stedelijk gebied neemt de kans op wateroverlast bij woningen toe, en in landelijk gebied leidt
de verminderde drooglegging dan mogelijk tot opbrengstverliezen. Daarnaast wordt bij grootschalige peilopzet
het bergend vermogen van het gebied verminderd.
Ook speelt de verdeling van kosten en baten tussen grondgebruikers en de verschillende overheden een
belangrijke rol. Hoewel de maatschappelijke kosten van veenafbraak en bodemdaling mogelijk hoger liggen
dan de baten van het huidige grondgebruik, is de wijze waarop deze kosten en baten nu zijn verdeeld zeer
diffuus. Het langzaam aan verhogen van de peilen waarmee de agrarische bedrijven in het landelijke gebied
worden verdreven is dan ook niet wenselijk binnen HHNK: daarmee komen de kosten bij de agrarische
bedrijven te liggen, terwijl de baten (of vermeden kosten) elders liggen. Ook geldt dat de bedrijven in het
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veenweidegebied soms langdurig gevestigde familiebedrijven zijn, welke geïnvesteerd hebben in de toekomst
van het bedrijf. Er is dan ook sprake van emotionele binding met het gebied.
Tenslotte zijn veenafbraakprocessen complex. De verschillende maatregelen zoals onderwaterdrainage,
peilopzet, natuurlijker peilbeheer en functiescheiding ten behoeve van peilbeheer (met bijbehorende
ruilverkaveling) hebben niet altijd positieve effecten en moeten daarmee zorgvuldig worden ingericht.
Aanpak van de bodemdaling en bijbehorende waterkwaliteitsproblematiek vraagt daarom om zeer zorgvuldig
maatwerk: zowel qua maatregelen, als qua procesbegeleiding voor de ingrijpende veranderingen die in het
gebied nodig kunnen zijn.
Kavelruil
Een mogelijke maatregel om duurzamer gebruik van met name het veenweidegebied mogelijk te maken is
kavelruil tussen landbouw en natuur. Het maaiveld binnen de peilvakken is niet overal gelijk; er zijn lagere
en hogere delen. De hoge delen kennen een vrij grote drooglegging en ontwateringsdiepte en zijn daarmee
het meest geschikt voor landbouw en veeteelt. De lagere delen zijn veel natter. Bij peilaanpassingen wordt
er vaak gestuurd op voldoende drooglegging en ontwatering in juist deze lage delen. Door natuur op de
lagere, natte delen te realiseren (natte natuurdoeltypen) en de landbouw/veeteelt op de hogere, droge
delen is mogelijk minder snel peilaanpassing nodig. Momenteel loopt hiervoor een initiatief via STIVAS
(stichting verbetering agrarische structuur) waarbij op vrijwillige basis kavels kunnen worden geruild. Een
optie is ook om de voedselrijke toplaag dan in de natuurdelen af te graven (vernatting) en op de
landbouwpercelen te brengen.
Onderzoek
Het Deltaprogramma 2019 heeft als een van de speerpunten juist ook de aanpak van de
bodemdalingsproblematiek. Ook vanuit het rijk komen daarmee onder andere financiële middelen voor
aanvullend onderzoek en oplossingen beschikbaar. Momenteel loopt ook een onderzoeksprogramma (IPV)
waarbinnen mogelijke oplossingen voor deze problematiek worden verkend. Bij HHNK heeft daarnaast in de
afgelopen jaren uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de veenafbraak in het Wormer- en Jisperveld.
Ontwikkeling gebiedsvisie
De problematiek in het veenweidegebied is veel breder dan de doelen die vanuit de KRW aan de waterkwaliteit
worden gesteld; dit raakt aan vrijwel alle kerntaken van het waterschap. Daarom is hieronder de ontwikkeling
van een visie op de toekomst van de veenweidegebieden voorgesteld, wanneer de onderzoeksresultaten van
de lopende onderzoeken beschikbaar komen. Deze onderzoeken moeten meer duidelijkheid geven over de
gevolgen, mogelijkheden tot maatregelen en/of mogelijkheden voor het behoud van de huidige functies.
Tabel 9. Maatregelen veenweidegebied
Maatregel
Ontwikkelen integrale
gebiedsvisie veenweidegebied

Primaire actiehouder
HHNK/provincie

Belanghebbenden en betrokkenen
Landbouw, inwoners, recreatie,
gemeenten, bedrijven, visserij,
sportvisserij

Kosten (HHNK) in EUR*1000.
200*

* aanname

2.4.2. Integrale gebiedsvisies overige gebieden
Ook voor de overige gebieden in HHNK geldt dat een integrale visie op de inrichting en het beheer van het
gebied wenselijk is. Het beheergebied van HHNK kan worden ingedeeld in de volgende gebieden
(overeenkomstig de indeling van de watersysteemanalyses);
-
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Laag Holland (het grootste deel van dit gebied is veenweidegebied, zoals besproken in de vorige
paragraaf);
Wieringerland;
Boezemlanden;
Polders Texel;
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-

Duingebieden;
Kennemerland;
West-Friesland.

Al deze gebieden kennen een gebiedseigen problematiek rondom de (ecologische) waterkwaliteit, maar ook
rondom andere thema’s die raken aan de taken van het waterschap (waterveiligheid, beheer en onderhoud,
zwemwater, enzovoorts). Om een optimale invulling te geven aan deze gebieden qua waterkwaliteit, maar ook
de andere belangen, is het van belang een integrale visie op deze gebieden te ontwikkelen. Dat leidt tot
mogelijke meekoppelkansen voor de verbetering van de (ecologische) waterkwaliteit en maakt een goede
afweging tussen verschillende functies in de gebieden mogelijk, waarmee realistische doelen voor de
waterkwaliteit kunnen worden afgeleid.
Tabel 10. Maatregelen gebiedsvisies
Maatregel
Ontwikkelen integrale
gebiedsvisies

Primaire actiehouder
HHNK/provincie

Belanghebbenden en betrokkenen
Landbouw, inwoners, recreatie,
gemeenten, bedrijven, visserij,
sportvisserij

Kosten (HHNK) in EUR*1000.
300*

* aanname, voor 6 integrale gebiedsvisies

2.4.3. Waterkwantiteitsbeheer
Het beheergebied van HHNK is van oudsher een op landbouw gericht gebied. De inrichting van het
watersysteem is afgestemd op deze lange traditie: strak peilbeheer (vast peil of dynamisch met een beperkte
marge) gericht op optimalisatie voor de landbouw, maaibeheer gericht op het voorkomen van wateroverlast
en steile taluds om het perceeloppervlak zo groot mogelijk te maken. In de zomersituatie is voldoende zoet
water belangrijk voor vooral de meer kwetsbare teelten. Ook waterveiligheid is een belangrijk thema voor de
laaggelegen gebieden in Noord-Holland. Door de specifieke gebiedseigenschappen is het implementeren van
optimalisaties in het peilbeheer om de waterkwaliteit te verbeteren lastig: hier zijn veel belanghebbenden bij
betrokken en bovendien raakt het aan de waterveiligheid en bodemdalings- en
verzilting/verzoetingsproblematiek. Eventuele mogelijkheden voor optimalisaties worden daarom
waterlichaamspecifiek onderzocht; deze maatregelen vragen om zorgvuldig maatwerk. Bij de implementatie
van deze maatregelen is het van belang vooraf een gedegen effectonderzoek uit te voeren.
2.4.4. Vegetatiebeheer
Qua waterkwaliteit valt er binnen het beheer vooral nog winst te behalen door het benutten van de ruimte in
het watersysteem voor vegetatie (en daarmee eveneens het creëren van waardevol habitat voor fauna), waar
er overruimte bestaat. HHNK heeft hier reeds een programma (ruimte voor groei) voor uitgerold. Dit wordt
inmiddels toegepast in het primaire watersysteem, waar het waterschap verantwoordelijk is voor het beheer
en onderhoud. In de secundaire en tertiaire watersystemen zijn de aangelanden verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud. Het waterschap stimuleert het benutten van de overruimte in deze watersystemen,
onder andere met behulp van het ruimte-voor-groei-programma (https://www.hhnk.nl/portaal/ruimte-voorgroei_42047/). De ervaringen met deze aanpak zijn goed, maar het is wel wenselijk dat de implementatie
breder wordt opgepakt door de aangelanden. Recent is een pilot uitgevoerd waarbij met een aantal boeren
intensief is samengewerkt in het beheer. Deze pilot bleek ook op het vlak van bewustwording bij de
betrokkenen een succes. Op dit moment wordt nog geen gevolg gegeven aan deze pilot. Er zou overwogen
kunnen worden een meer verplichtend karakter te geven aan de benutting van de overruimte.

Aangelanden willend krijgen
Er bestaat onder aangelanden naast enthousiasme ook huivering voor het natuurlijker inrichten en beheren
van aangrenzende watergangen en eigen land. Sommige telers zijn bijvoorbeeld bezorgd dat een natuurlijke
rand van het perceel plaagsoorten aanvoert en de teelt beschadigt. Belangrijk is juist hier dat aangelanden
uit eigen initiatief en overtuiging handelen en niet uit druk van het waterschap. Een risico is dan ook dat
men de hakken in het zand zet en verdere constructieve samenwerking niet meer mogelijk is. In de
aansporing van het eigen beheer is de grootste bijdrage vanuit het waterschap dan ook een constructief

26

KRW-maatregelen hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2022-2027

proces, met goede informatievoorziening (een natuurlijk rand is juist heel gunstig tegen plaagsoorten) en
een ondersteunde in plaats van trekkende rol.
Naast minder maaien, is het ook van belang maaisel af te voeren. Daarmee worden watersystemen verder
verarmd, en dat is in de meeste watersystemen van HHNK van groot belang. Wanneer maaisel op de kant blijft
liggen, composteert het en loogt stikstof en fosfor langzamerhand weer uit naar het oppervlaktewater.
Daarnaast zorgt maaisel dat (deels) terug in het water terecht komt voor een verslechterd lichtklimaat
(drijflagen), baggeraanwas en zuurstofverbruik. Bij voorkeur wordt maaisel altijd afgevoerd bij
maaiwerkzaamheden; sommige plekken zijn echter slecht bereikbaar. De grootste meerkosten zijn vooral de
transportkosten, maaisel wordt door de landbouw meestal graag ontvangen.
Tabel 11. Maatregelen vegetatiebeheer
Maatregel
Voortzetting intensievere
begeleiding landbouw ‘ruimte
voor groei’
Afvoer van maaisel

Primaire actiehouder
HHNK

Belanghebbenden en betrokkenen
landbouw

Kosten (HHNK) in EUR*1000.
601

HHNK

Aangelanden

48002

Voortzetting maaibeleid
benutten overruimte primair,
secundair en tertiair systeem

HHNK

Aangelanden

03

1

aanname kosten: uren 2 aanname: 4000 km primaire watergang met gemiddeld 1 m vegetatie, 1 ton maaisel/ha, EUR 2000,-- kosten per
ton maaisel, 6 jaar (looptijd SGBP3) 3huidig beleid

2.4.5. Exoten
Een nieuwe uitdaging in het beheergebied is de opkomst van de exotische rivierkreeft (er zijn meerdere
soorten exotische rivierkreeften, maar met name de Amerikaanse rode rivierkreeft (Procambarus clarkii) zorgt
voor veel overlast). Deze exoot heeft zich de laatste jaren/decennia in Nederland sterk uitgebreid en wordt
inmiddels ook binnen het beheergebied van HHNK volop aangetroffen. In de meeste waterlichamen komt de
rivierkreeft vooralsnog in lage dichtheden voor en er lijkt geen sterke stijgende trend in de dichtheden.
Oosterdel is daarop een uitzondering; hier wordt de kreeft wel in hoge dichtheden aangetroffen. Momenteel
wordt de kreeft hier bestreden door de inwoners van dit gebied.
Er wordt (in Nederland) onderzoek gedaan naar de effecten en de bestrijding van de rivierkreeft. De kreeft
blijkt de ecologische waterkwaliteit negatief te beïnvloeden, onder andere door het kaalvreten van vegetatie
en vormt bovendien een bedreiging voor de waterveiligheid en oeverstabiliteit door de gangen die de kreeft
graaft in kades en oevers. Bij dijken lijken de effecten vooralsnog mee te vallen (verdichte grond). Ook
onderzoek naar bestrijdingsmogelijkheden loopt nog volop: vooralsnog lijkt een combinatie van
beroepsvisserij, aanvullende bestrijding door het waterschap en stimulering van (sport)visserij de beste
aanpak. Voor de sportvisserij / beroepsvisserij gelden nog wel een aantal juridische aandachtspunten rondom
consumptie en materiaalgebruik.
Er zijn binnen HHNK een aantal specifieke overlastlocaties bekend, maar de verwachting is dat de soort zich
zonder verdere beheersing steeds verder uit zal breiden. Naast de rivierkreeft, is er één overlastlocatie van de
Chinese Wolhandkrab bekend (polder Westzaan), waardoor de vegetatieontwikkeling wordt belemmerd. De
wolhandkrab komt ook elders in het gebied voor, maar in lage dichtheden.
Ook vegetatieve exoten komen met enige regelmaat bij HHNK voor. Op dit moment speelt de opkomst van
watercrassula (Crassula helmsii) op Texel. Vanuit beheer & onderhoud is er behoefte aan een algemeen beleid
op het vlak van exoten bij HHNK, dat inzicht geeft in: structurele aanpak (welke soorten), benodigde middelen,
handelingsperspectief en communicatie. Tot op heden is het exotenbeheer vooral incidentgericht. Tenslotte
komen er ook exoten voor, die de waterkwaliteit deels positief beïnvloeden, zoals de quagga-mossel (Dreissena
bugensis).
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Tabel 12. Maatregelen exotenbeheer
Maatregel
Ontwikkeling exotenbeleid

Primaire actiehouder
HHNK

Belanghebbenden en betrokkenen

Kosten (HHNK) in EUR*1000.
10*

* aanname, administratieve kosten
2.5. Onderzoek en planvorming
In de afgelopen stroomgebiedsbeheerplannen is een groot aantal onderzoeksmaatregelen opgenomen,
waarvan een deel inmiddels is uitgevoerd en een deel nog in uitvoering is. De verschillende onderzoeken
hebben geleid tot concrete aanknopingspunten in beleid, planvorming en beheer. Voor de (voorlopig) laatste
ronde van het stroomgebiedsbeheerplan is het wenselijk om maatregelen zoveel mogelijk richting uitvoering te
sturen: de resultaten van eventuele verdere onderzoeksmaatregelen sorteren naar verwachting pas ná 2027
effect. Toch zijn er wel enkele onderzoeksmaatregelen relevant in de komende planperiode, deze zijn vooral
gericht op het invullen van concrete kennisleemtes of dienen om een bepaalde maatregel specifieker te
kunnen maken. In
Tabel 13 zijn deze opgenomen.
Naast deze gebiedsbrede onderzoeksmaatregelen, zijn er enkele waterlichaamspecifieke
onderzoeksmaatregelen, op het moment dat de bestaande watersysteemanalyses op punten nog onvoldoende
duidelijkheid verschaffen om een maatregel voldoende concreet te kunnen maken. In dat geval is een tweetraps-raket voorgesteld; eerst onderzoek en vervolgens implementatie van de uitkomsten, binnen dezelfde
planperiode.
Tabel 13. Maatregelen onderzoek en planvorming
Maatregel
Onderzoek natuurvriendelijk
vormgeven baggeren en
maaien
Onderzoek contractueel
vastleggen natuurvriendelijk
beheer bij maaien
Onderzoek randvoorwaarden
vanuit KRW-doelen als EMVI
criteria bij aanbestedingen
Onderzoek vrijkomen metalen
uit de bodem

Primaire actiehouder
HHNK

Belanghebbenden en betrokkenen
Aangelanden, uitvoering,
waterveiligheid

Kosten (HHNK) in EUR*1000.
50*

HHNK

Aangelanden, uitvoering

50*

HHNK

Aangelanden

25*

Onderzoek systeemanalyse
algemeen

HHNK

HHNK

100*

Landbouw, provincie, overige
betrokken waterschappen

50*

*onderzoekskosten zijn een aanname

De nu benoemde onderzoeksmaatregelen zijn naar voren gekomen uit de werksessies, interviews met
medewerkers van HHNK en de watersysteemanalyses.
Het onderzoek naar het vrijkomen van metalen uit de bodem is ingegeven door de normoverschrijdingen van
een aantal specifieke stoffen waarvan bekend is dat het vrijkomen uit de bodem een belangrijke bron kan zijn.
Bijvoorbeeld arseen, welke in 50 waterlichamen binnen het beheergebied de norm nog overschrijdt en ook uit
de berekeningen aan de toxische effecten op het watersysteem nog naar voren komt als negatief voor de
ecologische waterkwaliteit (let wel, arseenwaardes zijn maar in enkele waterlichamen zo hoog dat deze
toxiciteit voor de ecologische kwaliteit een risico vormt). In de tweedelijnsbeoordeling van deze stoffen wordt
wel een correctie op een achtergrondconcentratie toegepast, maar dit is een landelijk afgeleide, gemiddelde
achtergrondconcentratie. Regionaal kunnen daar sterke verschillen in bestaan en het is binnen het juridische
instrumentarium van de KRW mogelijk hier een aanvullende, regionale correctie op toe te passen.
Doelaanpassing is een mogelijk resultaat van het benoemde onderzoek, echter kan het onderzoek ook dienen
om een onderscheid te kunnen maken in het antropogeen beïnvloede deel van de bodemvrijgave (o.a.
verdroging, ammonium in grondwater) dat beïnvloedbaar is met maatregelen en het deel van de vracht dat van
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nature uit de bodem vrijkomt. Momenteel is er reeds een meetprogramma opgestart (landelijk). Het is nog
onduidelijk of hieruit voldoende informatie beschikbaar komt om regionaal correcties op de
achtergrondconcentraties toe te kunnen passen.
Baggeren heeft in de afgelopen periode een ontwikkeling doorgemaakt, waarbij steeds grootschaliger en
professioneler de bagger uit de watersystemen kan worden verwijderd. Dat is positief voor de effectiviteit en
de kosten. Echter, er zijn ook aanwijzingen dat juist deze grootschalige aanpak zorgt voor een vergrote
aantasting van de ecologische waarde van het watersysteem (ondanks de natuurvriendelijke baggermethode).
Binnen het baggerteam van HHNK zijn al maatregelen genomen om het baggeren zo natuurvriendelijk mogelijk
uit te voeren (minimaliseren, faseren, terugdringen beroering waterbodem). De onderhoudsprofielen zijn
aangepast tot het hydraulisch vereiste minimum en de rest van de ruimte wordt mede benut voor begroeiing.
Enerzijds zorgt het verwijderen van eutrofe bagger mogelijk voor een verbetering in de productiviteit van
bodem en water, anderzijds worden ook macrofauna en zaden/wortels van planten verwijderd, wordt het
voedselweb tijdelijk verstoord en kan (lokaal en tijdelijk) zuurstofloosheid optreden. Bovendien kunnen
toxische stoffen en H2S uit de waterbodem vrijkomen naar de waterkolom en daarmee de waterkwaliteit
negatief beïnvloeden. Door een andere, natuurvriendelijker uitvoering van het baggeren kan hier mogelijk
verder in worden geoptimaliseerd (hoewel er ook al veel aangepast is in het baggerbeheer). Deze kennis kan
worden toegepast bij de uitvoering van baggerwerkzaamheden (waterlichaamspecifieke maatregelen én
regulier baggeronderhoud in het hoofdsysteem). Tenslotte worden bij het baggeren baggerdepots ingericht,
waaruit tijdelijk water wordt geloosd. Tot voor kort werd de kwaliteit daarbij gereguleerd via lozingsnormen
voor microverontreinigingen. De ammoniumconcentraties zijn echter ook van belang. HHNK heeft inmiddels
maatregelen genomen om deze ammoniumlozingen te reduceren, de maatregel kan mee worden genomen in
het onderzoek naar natuurvriendelijker baggerbeheer.
Heroverweging uitgangspunten waterlichamen
Voor de natuurvriendelijke uitvoering van het maaibeheer is HHNK afhankelijk van de uitvoerende partijen. Het
is wenselijk te onderzoeken hoe de natuurvriendelijke uitvoering contractueel kan worden geborgd, gezien de
praktijkervaringen hiermee. Dit kent ook een communicatieve component, zie paragraaf 2.7.
KRW en aanbestedingen
HHNK zet een groot aantal aanbestedingen op de markt; van beheer en onderhoud tot onderzoek en
beleidsadvies tot de aanleg van waterbouwkundige werken. Mogelijk kan de wijze waarop de inschrijver
bijdraagt aan het behalen/behouden van de KRW-doelen voor het watersysteem in de
aanbestedingsprocedure worden meegewogen. De KRW-doelen moeten dan als concreet EMVI-criterium
worden opgenomen. Dit daagt de marktpartijen uit om creatieve oplossingen aan te dragen en zorgt bovendien
voor voldoende aandacht voor de KRW-doelen bij de uitvoering, zowel voor beheer- en onderhoud als
bijvoorbeeld de aanleg van waterbouwkundige werken. Daarbij kunnen ook de lozingen uit de baggerdepots
worden meegenomen.
Heroverweging uitgangspunten waterlichamen
De 51 KRW-waterlichamen zijn voorafgaand aan de eerste generatie stroomgebiedsbeheerplannen benoemd
en vastgelegd. Hierbij zijn verschillende uitgangspunten vastgelegd, waaronder de begrenzing en het
watertype. Deze uitgangspunten bepalen de monitoring, het beoordelingskader en het referentiebeeld, en zijn
daarmee van invloed op de kwaliteit en de ontwikkelingswensen die voor een waterlichaam gelden.
Als gevolg van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht kan het voorkomen dat de
begrenzing en/of het watertype niet meer toepasselijk zijn voor een waterlichaam. Zo is er recent een
watertype bijgekomen voor moerasbeken, omdat bestaande toetsingskaders onvoldoende geschikt waren.
Wanneer er concrete redenen en een onderbouwde motivatie voor zijn, dan is er voor SGBP3 de ruimte om
deze wijzigingen door te voeren.
De reflectie op deze uitgangspunten van elk waterlichaam is een gebiedsbrede maatregel, die hooguit voor
enkele waterlichamen gevolgen heeft, en wordt geschaard onder een onderzoeksmaatregel. Deze overweging
speelt bijvoorbeeld in de duinsystemen (zoet/zout, migratie/geïsoleerd?) en in het Bergermeer (waar de
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morfologie van het watersysteem in belangrijke mate wordt aangepast). Let wel, aanpassing van de
uitgangspunten kan grote gevolgen hebben op het resultaat van de beoordeling (EKR-score) en de
haalbaarheid van de doelen (GEP’s), omdat de beoordelingswijze en de invloed van maatregelen beïnvloed
worden. Op basis van deze aanpassing dient daarom ook de haalbaarheid van de doelen te worden
heroverwogen.
2.6. Vismigratie
In de afgelopen KRW-planperiodes is uitgebreid geïnvesteerd in het verbeteren van de
vismigratiemogelijkheden binnen het beheersgebied van HHNK. Daarbij is een gebiedsbrede aanpak gekozen
waarbij zoveel mogelijk trekroutes door het gebied zijn ontsloten met visvriendelijke gemalen, ander
sluisbeheer en vispasseerbare stuwen. Er is daarbij van buiten naar binnen gewerkt; de belangrijkste
knelpunten voor migrerende vissen liggen bij de kunstwerken in de boezems op de overgangen naar het
Rijkswater. Deze zijn als eerste aangepakt. Voor de polders is een prioritering gemaakt, op basis van
oppervlakte aaneengesloten water, oeverlengte en ecologische potentie. Nieuwbouw of grote renovaties van
kunstwerken zijn aangegrepen om extra voorzieningen aan te leggen, en er worden steeds meer visveilige
pompen toegepast. Inmiddels zijn de vismigratiemogelijkheden binnen het gebied sterk verbeterd.
Een deel van de gebied is echter nog niet ontsloten voor vismigratie. Ook uit de watersysteemanalyses blijkt
dat een deel van de waterlichamen nog niet goed toegankelijk is voor migrerende vis door bijvoorbeeld een
sterke mate van verstuwing. Voor een deel van de waterlichamen geldt dat het verminderen van de mate van
verstuwing of het vispasseerbaar maken van deze stuwen echter nog niet heel zinvol is, omdat het sterk
vertroebelde, hoog productieve watersystemen zijn met een hoge (niet migrerende) visbiomassa. Dan is het
verbeteren van de verspreidingsmogelijkheden pas nuttig, wanneer eerst de productiviteit water en bodem en
het lichtklimaat op orde is gebracht. In een aantal gebieden zijn vismigratieknelpunten met opzet ook niet
opgelost, juist om te zorgen dat de bodemwoelende vis uit de boezems het gebied niet in trok. Op termijn
wordt dit echter wel zinvol, zeker voor de watersystemen die potentie hebben voor helder water met een hoge
ecologische waarde (zie paragraaf 3.3.1. t/m 3.3.4).
In bijlage B is kaartmateriaal opgenomen met de vismigratieknelpunten (stand van zaken februari 2019), de
gebieden die ontsloten zijn voor vismigratie (situatie 2015 en situatie 2021, na uitvoering van de maatregelen
uit SGBP2) en een overzicht van de resterende vismigratieknelpunten (situatie februari 2019). De vismigratieaanpak verloopt momenteel via het vismigratieplan ‘Vice Versa’.
Voor de gemalen heeft HHNK momenteel het beleid, dat de pompen worden vervangen door visveilige
pompen bij gemaalrenovatie of nieuwbouw, op basis van een afweging van kosten en prioriteit van het
vismigratieknelpunt. Voor de kosten wordt daarbij gekeken naar de meerkosten van de visvriendelijke pompen
ten opzichte van een reguliere pomp. Door ontwikkelingen in de markt en de toegenomen vraag naar visveilige
pompen kunnen fabrikanten momenteel vanaf een debiet van ca. 20 m 3/minuut visveilige pompen aanbieden
die qua kosten concurrerend zijn met conventionele types. Pompen tot ca. 20 m 3/minuut vormen nog een
probleem omdat de pompen fysiek onvoldoende omvang hebben om volwassen vissen ongeschonden te laten
passeren. Alternatieven in de vorm van een overgedimensioneerde pomp worden momenteel alleen in
uitzonderlijke gevallen toegepast. Een andere mogelijkheid is het afschermen van de draaiende delen met een
rooster; dit gaat echter ten koste van rendement en de passeerbaarheid. De gemalen die als prioritair knelpunt
zijn benoemd, zijn de afgelopen jaren onderzocht op visveiligheid. Een deel daarvan bleek erg schadelijk en is
nu opgenomen in de planning voor vervanging. Totdat dit mogelijk is, wordt paling als meest gevoelige soort,
voor het gemaal weggevangen en over de dijk gezet.
Voor de inlaten rondom de boezem geldt dat de huidige stroomsnelheden soms een probleem lijken te zijn, in
het voorjaar wanneer de viskuit net is afgezet. Door de hoge stroomsnelheden spoelt de kuit soms weg of gaat
het kapot (niet langer levensvatbaar). Ook geldt dat op een aantal locaties vistrappen zijn aangebracht bij
inlaten. Door bij momenten van waterinlaat deze als eerste te benutten, wordt het ecologisch rendement van
deze voorzieningen verhoogd.
Daarnaast worden nog niet alle sluizen in het gebied momenteel visvriendelijk beheerd. In het grootste deel
van de sluizen wordt visvriendelijk beheer (op afstand bediend met telemetrie) wel al toegepast. Dat houdt in
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dat er ’s nachts, buiten de bedieningstijden, schuttingen worden toegepast om zo vis door de sluis te kunnen
laten migreren. Het gebruik van sluizen als vismigratievoorziening lijkt een eenvoudige en goedkope maatregel.
In de praktijk zijn de sluizen wel erg gevoelig voor verstoringen in de telemetrische aansturing, en de
effectiviteit van de oplossing is sterk wisselend.
Tabel 14. Maatregelen vismigratie
Maatregel
Nadere analyse resterende
knelpunten Vismigratie Vice
Versa en prioritering
Oplossen belangrijkste
resterende migratieknelpunten

Primaire actiehouder
HHNK

Belanghebbenden en betrokkenen
o.a. visverenigingen,
beroepsvisserij

HHNK

o.a. visverenigingen,
beroepsvisserij

Kosten (HHNK) in EUR*1000.
101

10002

Visvriendelijke pompen bij
HHNK
o.a. visverenigingen,
03
gemaalrenovatie:
beroepsvisserij
visvriendelijk, tenzij..
Optimaliseren dagelijks beheer
HHNK
104
migratievoorzieningen en
afstemming met
peilregulerende kunstwerken
1 aanname kosten: uren 2 aanname op basis ca. 100 vismigratieknelpunten en gemiddeld EUR 10.000,-- per maatregel 3 aanname: binnen
vorige bedrag geraamd, meerkosten bij gemaalrenovatie gering 4 aanname kosten: uren

2.7. Communicatie
HHNK kan de waterkwaliteitsopgaven waar het voor staat niet volledig vanuit zijn eigen kerntaken realiseren.
Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Veranderende patronen in
communicatie en participatie in de maatschappij vragen daarnaast om een andere werkwijze en een grotere
betrokkenheid en samenwerking met de partners en belanghebbenden. Vanuit dit oogpunt werkt het
hoogheemraadschap volgens drie sporen;




Zelf doen;
Samenwerken;
Faciliteren van doelen van anderen.

De laatste twee sporen worden hierbij steeds belangrijker. Partners en andere belanghebbenden hebben, zoals
in de inleiding al benoemd, zelf óók belang bij een goede chemische en ecologische waterkwaliteit. In
Nederland en in Noord-Holland is het landgebruik immers sterk verweven met het vele oppervlaktewater. In de
huidige situatie is de beeldvorming rondom de KRW en rondom het verbeteren van de waterkwaliteit niet altijd
positief. De KRW wordt door sommige partijen nog ervaren als een stringent kader dat vooral beperkingen stelt
aan het gebruik van water. De verantwoording voor water van voldoende kwaliteit voor de bovengenoemde
functies wordt vervolgens vaak bij de waterbeheerder neergelegd. De waterbeheerder zelf heeft echter maar
beperkte middelen om deze kwaliteit op orde te brengen. Enerzijds in financiële middelen, anderzijds in de
beschikbare wettelijke instrumenten om duurzaam watergebruik af te dwingen bij deze zelfde gebruikers.
In de tweede planperiode is daarom al flink ingezet op inzet van andere partijen. Het landbouwportaal is hier
een goed voorbeeld van. Het is wenselijk de communicatie richting inwoners en verschillende andere
betrokken partijen verder te verbeteren, om zo ook bij deze partijen het verantwoordelijkheidsgevoel en de
samenwerking te stimuleren en te verbeteren, en eventuele misverstanden rondom waterkwaliteitsbeheer
weg te nemen. Naast inwoners en partijen gaat het dan ook om de uitvoerende partijen voor beheer en
onderhoud (verbetering uitvoering in de praktijk) en binnen HHNK (verbetering omgang met waterkwaliteit bij
de andere kerntaken van het waterschap).
Dat kan mogelijk deels al worden vormgegeven vanuit het gebiedsproces voor het opstellen van het derde
stroomgebiedsbeheerplan. Daarnaast is het echter wenselijk door communicatie het draagvlak voor
waterkwaliteit te verbeteren gedurende de looptijd van SGBP3.
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Beheer en onderhoud (uitvoering)
In de praktijk bestaan een aantal knelpunten in de uitvoering van het natuurvriendelijk onderhoud van het
watersysteem. Bijvoorbeeld wanneer het laten staan van een deel van de oevervegetatie wel in de bestekken is
opgenomen, maar door de loonwerker toch alle vegetatie wordt weggehaald, omdat het ‘nu eenmaal altijd zo
wordt gedaan’. Het is wenselijk het bewustzijn bij de uitvoerende partijen te vergroten over het ‘hoe en
waarom’ van het natuurvriendelijke beheer, zodat de uitvoerende partijen ook hun verantwoordelijkheid
nemen in de uitvoering. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor (niet uitputtend):




Verzorgen van een introductiecursus natuurvriendelijk beheer voor de betrokken loonwerkers;
Meesturen van informatie bij de uitvraag voor onderhoud en het contractueel borgen van het
natuurvriendelijke beheer;
Af en toe mee laten lopen van een HHNK-medewerker bij de uitvoering van het onderhoud.

Inwoners
Inwoners van het beheergebied van HHNK hebben met hun gedrag invloed op de waterkwaliteit. Denk
bijvoorbeeld aan: het gebruik van biociden, het betegelen van tuinen, onderhoud van de schouwsloten,
eendjes voeren, honden uitlaten en zwerfafval. De beeldvorming rondom waterkwaliteit is niet overal positief.
Een sprekend voorbeeld is dat er regelmatig wordt gebeld op het moment dat watergangen niet volledig zijn
kaal gemaaid. De oevervegetatie wordt dan ervaren als ‘slordig’ en ‘onkruid’. Terwijl een gezonde
oevervegetatie juist cruciaal is voor een robuuste waterkwaliteit: als nutriënten in het watersysteem niet
worden vastgelegd in de vorm van vegetatie, kunnen er gemakkelijker algen groeien in het watersysteem,
waardoor er weer sneller overlast ontstaat in de vorm van blauwalg of flab (o.a. stank) en zuurstofarme
watersystemen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de beeldvorming rondom waterkwaliteit te verbeteren en inwoners
meer te betrekken bij de (ecologische) waterkwaliteit: bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes, participatief
meten, bijeenkomsten, gastlessen op scholen, het gebiedsproces of de informatie op de website van het
waterschap.
Bij de gebiedsbrede maatregelen voor toxische stoffen (paragraaf 2.1) is daarnaast een maatregel voor een
voorlichtingscampagne voor biocide-gebruik in huishoudens voorgesteld.
Landbouw
Eerder werd verwezen naar de landelijke doelstelling van een natuurinclusieve landbouw. De idee is dat de
huidige monocultuur zorgt voor kwetsbaarheid voor plagen en ziektes. Steeds meer boeren werken daarom
aan het vergroten van de weerbaarheid van hun percelen en gewassen door biodiversiteit in te zetten.
Sommige waterkwaliteitsmaatregelen dienen beide doelen, zoals bloemrijke akkerranden en
natuurvriendelijke oevers. De weerstand hiertegen in verband met zaden en kiemen neemt dan ook af. Deze is
echter nog niet helemaal weg en is onder andere afhankelijk van de kwetsbaarheid van het gewas. Dit neemt
tijd in beslag. In de locatiekeuze en inrichting van de oevers en bermen wordt hier daarom nog wel rekening
mee gehouden.
De aangepaste schouw op basis van ruimte voor groei in waterlopen heeft op veel plaatsen nog niet tot een
ander onderhoudsregime geleid. Enerzijds bestaat er nog argwaan of het laten staan van meer begroeiing niet
tot problemen leidt met de aan- en afvoer van water. Anderzijds is het voor velen een grote cultuuromslag. Ze
zijn gewend dat alle begroeiing uit de watergang verwijderd moet worden en zijn hier in het verleden ook op
aangesproken als dit niet gebeurde. De resultaten van de recent afgeronde pilot kunnen worden gebruikt om
dit beeld te wijzigen.
De communicatie en voorlichting richting de landbouwondernemers verdient daarmee aandacht. Het
bestaande landbouwportaal en de bestaande overlegstructuren zijn hierbij een goed platform. Het veranderen
van gedrag en beelden is een proces dat tijd, aandacht en wederzijds vertrouwen nodig heeft. In de
gebiedsbrede maatregelen is daarom budget opgenomen om dit proces verder te faciliteren.
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Tabel 15. Maatregelen communicatie

1

Maatregel
Communicatieprogramma
beheer en onderhoud

Primaire actiehouder
HHNK

Belanghebbenden en betrokkenen
Uitvoerende partijen, aangelanden

Kosten (HHNK) in EUR*1000.
501

Communicatieprogramma
inwoners HHNK

HHNK

Inwoners

1001

Communicatieprogramma
landbouw

HHNK

Landbouw

1001

aanname kosten: uren en ontwikkeling programma’s

2.8. Meekoppelkansen
Tabel 16. Maatregelen meekoppelkansen
Maatregel
Primaire actiehouder
Belanghebbenden en betrokkenen
Kosten (HHNK) in EUR*1000.
Natuurvriendelijk inrichten
HHNK
Gemeenten
2001
afvoerroutes uit stedelijk
gebied
Waterbergingen op
HHNK
2002
natuurvriendelijke wijze
realiseren
Overleg natuurbeheerders
HHNK
Natuurbeheerders, provincie
103
natuurontwikkeling en
ecologische waterkwaliteit
1
aanname meerkosten natuurvriendelijke inrichting 2 aanname meerkosten natuurvriendelijke inrichting 3 aanname kosten: uren

2.8.1. Risicoverdeling wateroverlast en afvoerroutes
Momenteel worden hydrologische watersysteemanalyses uitgevoerd door HHNK. De klimaatadaptatiestrategie
van het waterschap is om de risico’s beter en functiegericht te spreiden (Deltavisie). Om dit vorm te geven
worden de afvoerroutes vanuit stedelijk gebied naar het landelijk gebied robuuster ingericht, zodat bij hevige
neerslag het water versneld uit het stedelijke gebied kan worden afgevoerd. Deels worden risico’s hiermee
verminderd (een ander type bui – kort en intensief – leidt tot overlast in het stedelijke gebied, in het landelijke
gebied is vooral langduriger neerslag sturend voor wateroverlast), deels worden de risico’s hiermee verdeeld
op basis van de potentiële schades.
De versnelde afvoer van stedelijk gebied naar landelijk gebied heeft naar verwachting geen grote effecten op
de waterkwaliteit. Op (zomerhalf)jaarbasis verandert de afvoer immers niet, en juist deze gemiddelde afvoer is
van belang voor de nutriëntenbelasting. In de watergangen die worden benut voor de versnelde afvoer zelf
wordt de verblijftijd gevarieerder dan in de huidige situatie (zeer kort onder afvoeromstandigheden, iets
langere verblijftijden onder normale omstandigheden). Onder ‘normale’ omstandigheden kan daardoor iets
sneller algenbloei e.d. ontstaan, naar verwachting zijn deze effecten echter minimaal.
Verruiming van de watergangen biedt echter wel mogelijkheden om de watergangen gelijktijdig
natuurvriendelijker in te richten. Dat kan door de watergangen groter te dimensioneren dan nodig vanuit de
hydraulische afvoer, door flauwe oevertaluds (incl. het onderwatertalud) te hanteren, gevarieerde
diepteprofielen, ruim gedimensioneerde duikers (of ecoduikers) en eventueel de aanleg van natuurvriendelijke
oevers langs de watergangen.
2.8.2. Waterberging en vergroting wateroppervlakken
Vanuit HHNK zijn momenteel nog beperkte voornemens om waterberging aan te leggen; het gaat om een
aantal zeer specifieke locaties. Waar waterberging wordt gerealiseerd kan een natuurvriendelijke inrichting
bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit.
2.8.3. Natuurontwikkeling
Binnen HHNK zijn verschillende natuurorganisaties actief. Natuurontwikkeling biedt ook kansen voor een
verbetering van de ecologische waterkwaliteit. In de praktijk gaat hier nog wel eens iets mis. Bijvoorbeeld: het
toekennen van natuurdoeltypen die qua waterhuishoudkundige eigenschappen van het gebied daar niet goed
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bij passen, waardoor de ecologische waterkwaliteit daardoor juist verslechtert. Of het nemen van
waterhuishoudkundige maatregelen in een gebied, zonder voldoende gedegen onderzoek naar de effecten op
de ecologische waterkwaliteit in het gebied. In overleg met de natuurbeheerders kan worden afgestemd hoe
natuurontwikkeling en ecologische waterkwaliteit binnen het beheergebied van HHNK beter op elkaar kunnen
worden afgestemd.
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3 WATERLICHAAMSPECIFIEKE MAATREGELPAKKETTEN
In dit hoofdstuk wordt eerst gemotiveerd welke maatregelen binnen HHNK niet van toepassing zijn. Dat is van
belang voor de motivatie rondom de doelafleiding. Vervolgens wordt 3.2. een korte toelichting gegeven op de
waterlichaamspecifieke maatregelen. In paragraaf 3.3. wordt een toelichting gegeven op de specifieke
maatregelen op de RWZI’s.
In bijlage C zijn tabellen opgenomen waarin voor ieder waterlichaam een korte omschrijving is gegeven van de
huidige toestand, de belangrijkste knelpunten en een strategie waarmee de waterkwaliteit naar het GEP (goed
ecologisch potentieel) kan worden gebracht. Daarnaast is voor ieder waterlichaam een tabel opgenomen met
de specifieke maatregelen inclusief indeling naar ambitieniveau.

3.1. Maatregelen uit de nationale analyse die niet van toepassing zijn
Vanuit de ‘nationale analyse KRW-maatregelen’ is een maatregelenlijst voor de KRW beschikbaar welke benut
kan worden bij de uitwerking van de KRW-maatregelen. In dit formaat moeten de maatregelen ook worden
aangeleverd voor de nationale analyse.
Deze lijst is voor HHNK inmiddels zoveel mogelijk aangevuld en waar nodig nader gespecificeerd. Een deel van
de maatregelen uit deze lijst is echter niet van toepassing binnen het beheergebied van HHNK. In de
onderstaande Tabel 17 worden deze maatregelen benoemd en wordt dit gemotiveerd.
Tabel 17. Maatregelen uit de nationale analyse die niet zijn opgenomen in de maatregelenpakketten
van HHNK
Code
nationale
analyse
BE04

Naam (nationale analyse)

Motivatie

verwijderen eutrofe bagger

BE05
BR04

verwijderen vervuilde bagger (m.u.v.
eutrofe bagger)
verminderen emissie scheepvaart

In alle waterlichamen waar dit zinvol is, is in de afgelopen jaren
kwaliteitsbaggeren uitgevoerd. In het veenweidegebied van HHNK werkt de
maatregel vaak averechts, vanwege het stimuleren van oeverafkalving. Er is een
aantal gebieden waar kwaliteitsbaggeren mogelijk nuttig zou kunnen zijn,
waarvoor geldt dat eerst de externe belasting op orde moet worden gebracht
omdat anders de effecten snel te niet worden gedaan.
Alle A-locaties met waterbodemverontreinigingen zijn inmiddels al gesaneerd.

BR05

verminderen emissie verkeer

BR07

saneren uitlogende
oeverbescherming

BR08

verminderen emissies
bouwmaterialen

BR09

verminderen emissie
gewasbeschermingsmiddelen stad

GGOR

gewenst grond- en
oppervlaktewaterregime
zuiveren + afkoppelen verhard
oppervlak

IM04
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Er zijn geen locaties binnen HHNK waar de emissie vanuit scheepvaart
aanwijsbare waterkwaliteitsknelpunten oplevert.
Er zijn geen specifieke locaties binnen HHNK waar de directe emissie vanuit
verkeer aanwijsbare waterkwaliteitsknelpunten oplevert. Wel komen binnen
HHNK normoverschrijdingen voor van stoffen die gerelateerd zijn aan verkeer.
HHNK heeft daar met haar beleid geen directe invloed op.
Het aandeel uitlogende oeverbeschermingen binnen HHNK is zeer beperkt. Op
een aantal locaties zijn normoverschrijdingen gemeten van stoffen die aan
oeverbeschoeiing gerelateerd kunnen zijn, een oorzakelijk verband is echter
lastig aan te tonen. Praktijkervaringen met het verwijderen van uitlogende
oeverbeschoeiing bij HHNK laten zien, dat bij de verwijdering vaak pieken in
concentraties ontstaan die hoger zijn dan de gebruikelijke uitloging. Daarom
wordt gekozen voor een strategie waarbij de nu nog aanwezige uitlogende
beschoeiing wordt vervangen aan het einde van de levensduur.
Er komen bij HHNK stoffen als normoverschrijdend voor, die vrijkomen uit o.a.
PAK-houdende coatings en verven. HHNK heeft echter zelf geen invloed op
beleid rondom bouwmaterialen.
Er is geen directe relatie te leggen tussen de toepassing van gewasbescherming
op de stedelijke verhardingen en sportparken en de normoverschrijdingen van
gewasbeschermingsmiddelen die nu nog in oppervlaktewater worden
gevonden. Via lopend nationaal beleid en initiatieven wordt de toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen in stedelijk gebied ook al sterk teruggedrongen.
Peilbesluiten worden bij HHNK niet ingericht op basis van GGOR onderzoek,
maar op basis van andere effectgerichte studies.
Er zijn geen concrete locaties aan te wijzen op basis van de
watersysteemanalyses waar met afkoppelen de waterkwaliteit verbeterd zou
kunnen worden. Voor de waterlichamen met een groot aandeel stedelijk gebied
zijn onderzoeksmaatregelen en daaraan gekoppelde uitvoering van de aanpak
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IM11

saneren verontreinigde landbodem
en/of grondwater

IM12

overige immissiemaatregelen

IN02

omleggen/scheiden waterstromen

IN15

vispasseerbaar maken kunstwerken

IN16

verwijderen stuw

IN17

IN19

aanleg speciale leefgebieden voor
vis
aanleg speciale leefgebieden flora
en fauna
aanleg zuiveringsmoeras

RO02

beperken recreatie

RO03

beperken scheepvaart

RO04

wijzigen visserij

RO05

wijzigen stedelijke functie

RO06

S02

mijden risicovolle functies in
grondwaterbeschermingsgebieden
verminderen / verplaatsen van de
grondwaterwinning
stopzetten van kleine winningen
(campings)
geven van voorlichting

S04

opstellen nieuw plan

S05

financiële maatregelen

BE01

Uitvoeren actief
schelpdierstandbeheer
verbreden (snel) stromend water /
hermeanderen NVO kleiner dan 3 m
verbreden (snel) stromend water /
hermeanderen NVO groter dan 3 m
en kleiner dan 10 m
verbreden (snel) stromend water/
hermeanderen NVO groter dan 10
m
beheren van grootschalige
grondwaterverontreinigingen
brongericht nutriëntenbeleid
brongericht bestrijdingsmiddelen
aanpassen/introduceren (nieuwe)
wetgeving
spuitvrije zones
mestvrije zones
aanleg zuiveringsmoeras bij
lozingen/of innamepunt

IN18

RO07
RO08

IN04
IN05

IN06

BE07
G01
G02
G03
IM07
IM08
IM09
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van stedelijke bronnen voorgesteld. In deze uitvoering zou afkoppelen van
verhard oppervlak een mogelijke maatregel kunnen zijn.
Alle bodem- en grondwaterverontreinigingen die volgens regelgeving moeten
worden gesaneerd zijn inmiddels gesaneerd. Er is wel een onderzoeksmaatregel
voor het saneren van voormalige stortplaatsen waar ammoniumuitloging
plaatsvindt opgenomen. Op basis van huidige wet- en regelgeving hoeven deze
locaties niet gesaneerd te worden.
Geen aanvullingen ten opzichte van de benoemde specifieke
immissiemaatregelen in de nationale analyse.
Er zijn wel andere maatregelen opgenomen waarmee bijvoorbeeld de
waterinlaat wordt beperkt of de invloed van gebiedsvreemd water wordt
verminderd. Dit is echter een hele specifieke invulling van een dergelijke
maatregel, en is op basis van de systeemanalyses nergens aan de orde.
Er is ‘gebiedsbreed’ een verdere implementatie van het vismigratieplan
voorgesteld, maar niet op waterlichaamniveau. Met de gebiedsbrede strategie
worden vismigratieroutes ontsloten waar logisch en nodig.
Dit is een hele specifieke, lokale inpassing van een peilmaatregel. Er zijn wel
peilmaatregelen voorgesteld, mogelijk worden daar ook stuwen bij verwijderd.
Tot op dat detailniveau zijn de maatregelen echter nu nog niet uitgewerkt.
Er zijn geen locaties aanwijsbaar waar dit bij zou kunnen dragen aan een
verbetering van de EKR-scores.
Er zijn geen locaties aanwijsbaar waar dit bij zou kunnen dragen aan een
verbetering van de EKR-scores.
Deze maatregel is breder ingevuld als beheersmaatregel BE08, waarbij ook o.a.
defosfatering en de biocascade als mogelijkheid worden meegenomen. Dat
geeft ruimte om de maatregel in een later stadium specifieker in te vullen.
Er zijn geen locaties waar er aanwijzigingen zijn dat de recreatie een direct
probleem is voor de waterkwaliteit. Daarnaast vraagt dit om een
functiewijziging.
Er zijn geen locaties waar er aanwijzigingen zijn dat de scheepvaart een direct
probleem is voor de waterkwaliteit. Daarnaast vraagt dit om een
functiewijziging.
Er zijn geen locaties waar er aanwijzigingen zijn dat de visserij een direct
probleem is voor de waterkwaliteit. Daarnaast vraagt dit om een
functiewijziging.
Dit is geen realistische maatregel zonder verdere aanleiding voor
functiewijzigingen.
Dit is al wettelijk geregeld en vraagt dus niet om een aparte KRW-maatregel.
Vooral van belang voor beekdalherstel (niet van toepassing bij Hollands
Noorderkwartier).
Vooral van belang voor beekdalherstel (niet van toepassing bij Hollands
Noorderkwartier).
Dit is wel als ‘algemene’ maatregel opgenomen, maar niet
waterlichaamspecifiek.
Dit is wel als ‘algemene’ maatregel opgenomen, maar niet
waterlichaamspecifiek.
Wat wordt hieronder verstaan? Er zijn wel (gebiedsbreed)
stimuleringsmaatregelen opgenomen.
Geen schelpdierwater in beheergebied. Visstandsbeheer is wel als maatregel
opgenomen in de maatregelenpakketten.
Geen stromende watertypen binnen HHNK. Een deel van de waterlichamen in
HHNK kent natuurlijk wel water met enige stroming. Met de ‘stromende
watertypen’ binnen de kaderrichtlijn worden echter de beken en rivieren
bedoelt, en deze typen zijn niet ingedeeld binnen HHNK. De voorkomende
watertypen zijn vooral meren, sloten en kanalen. Voor deze watertypen zijn wel
natuurvriendelijke oevers voorgesteld; nl. aanleg natuurvriendelijke oevers in
stilstaand water. Deze maatregelen zijn apart ingedeeld omdat de vormgeving
en de kosten van deze typen natuurvriendelijke oevers uiteenloopt.
Niet van toepassing binnen HHNK
Dit is onder andere maatregelencategorieën opgenomen.
Dit is onder andere maatregelencategorieën opgenomen.
Niet van toepassing binnen HHNK
Deze zijn opgenomen onder de generieke landbouwmaatregelen.
Deze zijn opgenomen onder de generieke landbouwmaatregelen.
Deze maatregel is breder ingevuld als beheersmaatregel BE08, waarbij ook o.a.
defosfatering en de biocascade als mogelijkheid worden meegenomen. Dat
geeft ruimte om de maatregel in een later stadium specifieker in te vullen.
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IM10

saneren verontreinigde landbodems

S03

Overlap met maatregel IM11. Beide niet van toepassing; alle bodem- en
grondwaterverontreinigingen die volgens regelgeving moeten worden
gesaneerd zijn inmiddels gesaneerd. Er is wel een onderzoeksmaatregel voor
het saneren van voormalige stortplaatsen waar ammoniumuitloging plaatsvindt
opgenomen. Op basis van huidige wet- en regelgeving hoeven deze locaties niet
gesaneerd te worden.
Overlap met G03. Niet van toepassing binnen HHNK.

aanpassen/introduceren (nieuwe)
wetgeving
WB21
waterbeheer 21e eeuw
Dit is geen KRW-maatregel.
1 Een deel van de waterlichamen in HHNK kent natuurlijk wel water met enige stroming. Met de ‘stromende watertypen’ binnen de
kaderrichtlijn worden echter de beken en rivieren bedoelt, en deze typen zijn niet ingedeeld binnen Hollands Noorderkwartier. De
voorkomende watertypen zijn vooral meren, sloten en kanalen. Voor deze watertypen zijn wel natuurvriendelijke oevers voorgesteld; nl.
aanleg natuurvriendelijke oevers in stilstaand water. Deze maatregelen zijn apart ingedeeld omdat de vormgeving en de kosten van deze
typen natuurvriendelijke oevers uiteenloopt.

3.2. Toelichting waterlichaamspecifieke maatregelen
Op basis van de systeemanalyses en aanvullende gebiedskennis is per watersysteem een selectie gemaakt van
de maatregelen die de ecologische kwaliteit vergroten. Hierbij is onder andere gekeken naar a) de
systeemkenmerken en de huidige toestand met de waarnemingen zelf en aan de hand van de KRWbeoordeling, b) de voorwaarden aan de hand van de ecologische sleutelfactoren, c) de herkomst van de
nutriënten op basis van de water- en stoffenbalans en d) de gebiedsgeschiedenis en -kenmerken, de
belangrijkste knelpunten en de reeds uitgevoerde maatregelen aan de hand van de opgestelde
systeemanalyses. Op onderdelen waar we van een gebied te weinig informatie hebben en dit wel nodig achten,
worden onderzoeksmaatregelen voorgesteld; de implementatie van de uitkomsten wordt dan echter wel als
bijbehorende maatregel binnen SGBP3 voorgesteld, omdat anders de onderzoeksmaatregelen pas ná 2027
effect sorteren. Bij de onderzoeksmaatregelen is als criterium gebruikt, dat een concrete kennisleemte wordt
ingevuld of dat de onderzoeksmaatregel nodig is voor de specifieke uitvoering van een concrete maatregel.
De waterlichamen zijn ingedeeld in groepen, op basis van hun potentie voor ecologische kwaliteit en
handelingsperspectief. Hierin worden vijf groepen onderscheiden, te weten:






Reeds heldere waterlichamen met een goede ecologische toestand
Waterlichamen met potentie voor helder water en een goede ecologische toestand
Duingebieden
Waterlichamen met lokaal potentie voor helder water en een matig tot goede ecologische toestand
Waterlichamen met een hoge tot zeer hoge achtergrondbelasting, zonder reële potentie

Deze indeling onderscheidt de verwachtingen van de gebieden en de potentie voor verbetering en het behalen
van een goede ecologische kwaliteit. Deze indeling wordt hoofdzakelijk gestuurd door de nutriëntenbelasting
en de ruimte voor verbetering die daarin haalbaar is.
Voor waterlichamen met een hoge tot zeer hoge achtergrondbelasting, zonder reële potentie wordt niet
bedoeld dat er ‘niets’ haalbaar is. Ook troebel water kent een zekere ecologische waarde en ook hierin leven
soorten. Daarnaast zijn lokaal kleinschalige verbeteringen te bereiken, die weliswaar niet snel zichtbaar worden
in de beoordeling, maar wel degelijk bijdragen aan de kwaliteit. Met een aangepaste inrichting en een
aangepast beheer kan hier vaak ook de kwaliteit hoger worden gebracht dan in de huidige situatie het geval is.
Helder water met bijzonderder soorten wordt echter vaak hoger gewaardeerd en draagt ook meer bij aan
bijvoorbeeld de biodiversiteit.

3.3. Maatregelen op de RWZI’s
Een aantal waterlichamen ondervindt momenteel nog significante invloed van de rioolwaterzuiveringen
(nutriënten en microverontreinigingen). Vaak staan deze waterlichamen ook onder invloed van de
landbouwsector, maar soms zijn maatregelen voor beide bronnen/transportroutes nodig om de belasting van
de waterlichamen op orde te brengen.
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Op de RWZI’s worden momenteel ook maatregelen overwogen vanuit o.a. medicijnresten, zeer zorgwekkende
stoffen en nieuwe en opkomende stoffen. Voor deze stoffen is vanuit de KRW nog weinig aandacht, echter
vanuit de samenleving en beleidsmatig ontstaat steeds meer aandacht voor de effecten van deze stoffen. Tot
op heden bestaan er nog veel onzekerheden rondom de effecten van deze stoffen op bijvoorbeeld de
drinkwaterkwaliteit en ecologie. Vanuit de Europese Unie is het beleidsvoornemen aangekondigd om voor
2050 de effecten van deze stoffen geheel te hebben geminimaliseerd.
Vanuit de KRW zijn voor de RWZI’s twee sporen van belang:
-

Aanpak van nutriënten vanuit de belasting met nutriënten op de waterlichamen (paragraaf 3.3.1);
Aanpak van microverontreinigingen en metalen (paragraaf 3.3.2).

3.3.1. Aanpak nutriënten
Voor 3 (clusters van) waterlichamen geldt dat de RWZI’s een forse bijdrage leveren aan de nutriëntenbelasting
op het waterlichaam en dat aanvullende maatregelen om deze vracht te reduceren wenselijk zijn;
-

-

-

Everstekoog. Deze levert een nutriëntenvracht voor de verschillende waterlichamen op Texel (met
uitzondering van de duingebieden). Deze RWZI is ook een belangrijke bron van zoet water voor het
eiland, waar in de huidige situatie al zoetwaterproblematiek speelt. Vanuit zowel de landbouw als de
waterkwaliteit is een verdere opwerking van het effluent wenselijk voor nutriënten (en voor
microverontreinigingen). Dit ondanks de maatregelen die al zijn genomen (helofytenfilter en de
recente opwaardering hiervan): een nog verdere opwerking blijft wenselijk. Voor deze RWZI is
daarom een maatregel opgenomen in zowel het ‘maximale’ pakket als de ‘afgewogen’ pakketten.
Schermerboezem Noord. Hier leveren de RWZI’s gezamenlijk een bijdrage van 30% van de
nutriëntenvracht. De belangrijkste RWZI’s voor de nutriëntenvracht in de Schermerboezem Noord zijn
Geestmerambacht en Alkmaar, eventuele maatregelen zijn daarom vooral hier van belang. Omdat de
nutriëntenbelasting van de Schermerboezem evenwel naar verwachting niet op orde kan worden
gebracht (door afwenteling vanuit waterlichamen waar ook een hoge achtergrondbelasting speelt) zijn
deze maatregelen alleen opgenomen in het ‘maximale pakket’. Dat wil zeggen dat de uitvoering van
deze maatregelen voorlopig nog niet aan de orde is, maar de maatregelen wel van belang zijn voor de
doelafleiding.
Schermerboezem Zuid. Hier leveren de RWZI’s, net als bij de Schermerboezem Noord, nog een
belangrijke bijdrage aan de nutriëntenbelasting. Voor de Schermerboezem Zuid zijn Beemster en
Katwoude de belangrijkste RWZI’s. Net als bij de Schermerboezem Noord, zijn maatregelen op deze
RWZI’s alleen opgenomen in het maximale pakket.

3.3.1. Aanpak microverontreinigingen en metalen
Medicijnresten, plastics, nieuwe en opkomende stoffen
Voor medicijnresten, plastics en nieuwe en opkomende stoffen geldt dat er momenteel vanuit de Kaderrichtlijn
Water nog beperkt aandacht voor is. De stoffen zijn bijvoorbeeld nog niet opgenomen in de stoffenlijsten
(prioritaire stoffen en overig specifiek verontreinigende stoffen). De kaderrichtlijn stamt uit 2000, de
belangstelling voor deze stoffen en het inzicht in de effecten van deze stoffen op de waterkwaliteit is recenter.
Ook is er nog veel onduidelijk rondom de effecten van deze stoffen (en deeltjes) op de ecologische
waterkwaliteit.
Vanuit de Kaderrichtlijn is er daarom geen directe noodzaak om maatregelen te nemen voor deze stoffen. Wel
is de verwachting dat er in de nabije toekomst aanvullend beleid wordt ontwikkeld voor deze problematiek
(mogelijk ook in samenhang met de nu lopende evaluatie van de kaderrichtlijn water) en is vanuit belangen als
volksgezondheid (drinkwater, beregeningwater) het wenselijk dat de risico’s rondom waterkwaliteit zo veel
mogelijk worden beperkt. Het hoogheemraadschap oriënteert zich momenteel dan ook op of en welke
aanvullende maatregelen genomen kunnen worden, mede op basis van de hotspotanalyse medicijnresten.
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Microverontreinigingen en metalen
In een aantal waterlichamen zijn overschrijdingen aangetroffen van stoffen die ook via RWZI’s in het
oppervlaktewater terecht komen. De RWZI is in deze over het algemeen geen bron maar een afvoerroute, het
gaat dan bijvoorbeeld om stoffen die door atmosferische depositie op verhard oppervlak terecht komen en dan
via de RWZI naar het oppervlaktewater worden afgevoerd, of stoffen die afkomstig zijn vanuit afvalwater van
huishoudens of bedrijven. Het nemen van aanvullende maatregelen op de RWZI’s is daarmee geen
bronaanpak: bronaanpak van deze stoffen wordt geregeld in het nationale beleid. Het rijk kan daarom alleen
op deze emissies ingrijpen. In de algemene maatregelenlijst is daarom ook het adresseren van deze
bronaanpak bij het rijk opgenomen.
De RWZI’s bieden echter wel een punt in de afwentelingsroute waar ingegrepen kan worden op deze
stofvrachten, waarmee het waterschap zelf mogelijkheden heeft om de normoverschrijdingen in
oppervlaktewater te reduceren.
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van stoffen gerelateerd aan de afvalwaterketen per
waterlichaam. Wanneer op een dergelijke RWZI maatregelen worden uitgevoerd om bijvoorbeeld
medicijnresten te verwijderen, ligt het voor de hand af te wegen of er kan worden gekozen voor technieken
waarmee ook de onderstaande aandachtstoffen kunnen worden verwijderd (meekoppelkans). Bij deze
afweging kunnen o.a. de (aanvullende) kosten van maatregelen en het aandeel van de RWZI 7 in de stofvrachten
in het waterlichaam worden betrokken.
Tabel 18. Overzicht RWZI’s en aandachtstoffen8
Waterlichaam
Schermerboezem Noord

Schermerboezem Zuid
Polders Texel
Wieringermeer Oost

RWZI’s
Geestmerambacht, Alkmaar,
Ursem, Heiloo, Stolpen, Den
Helder
Beemster, Katwoude,
Oosterhuizen
Everstekoog

Aandachtstoffen
Imidacloprid, zink, pyraclostrobin,
PAK’s, nikkel
PAK’s, imidacloprid, zink
PAK’s, zink
PAK’s, imidacloprid, zink

7

Via de emissieregistratie (emmissieregistratie.nl) kan een beeld worden verkregen van het aandeel van de
RWZI in de stofvrachten in het waterlichaam.
8
De bestrijdingsmiddelen die in deze tabel zijn benoemd zijn bestrijdingsmiddelen die ook veel in huishoudens
worden ingezet
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4 MATE VAN DOELBEREIK PER MAATREGELENPAKKET
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op;
-

-

-

Een samenvatting van de maatregelenscenario’s zoals gepresenteerd in de voorgaande hoofdstukken.
Deze maatregelenscenario’s zijn gebruikt voor de berekeningen aan de effecten van de maatregelen
op de ecologische waterkwaliteit (4.1);
Een uitwerking van de effecten van de verschillende typen maatregelen in het Afgewogen pakket.
Deze berekeningen zijn gebruikt om onderscheid te maken tussen maatregelen met en zonder
significant effect (4.2.);
Resultaat van de berekeningen: de effecten van de maatregelenpakketten op de ecologische
waterkwaliteit (4.3.);
De kosten van de maatregelen (4.4.);
Een motivatie van de gedane aannames in de effectberekeningen (4.5.).

4.1. Maatregelenscenario’s
Tabel 18 geeft een overzicht van de maatregelpakketten, zoals in de voorgaande hoofdstukken uitgebreid
beschreven. In de onderstaande tekst wordt een toelichting gegeven op de strategie die voor de verschillende
ambitieniveaus is gekozen.
Tabel 18. Overzicht aantal waterlichamen per type maatregel per ambitieniveau
Maatregel
Nutriënten van grote grazers en vogels in natuurgebieden,
bladval, eendjes voeren, honden, etc.
PAS-maatregelen (uitvoering door provincie)
RWZI's, riool en IBA's (deels uitvoering door gemeente)
Herstelmaatregelen specifieke soorten (o.a. visstandsbeheer)
Inrichting natuurvriendelijke oevers (deels derden)
Stimuleren vegetatieontwikkeling met overige maatregelen
(geen natuurvriendelijke oevers)
Inrichtingsmaatregelen binnen profiel watergangen
Onderzoek, planvorming, overleg derde partijen1

Generiek

5

0
0
1
0

3
5
13
4

3
5
13
13

3
7
13
28

0

4

18

31

0
51

15
51
1
1
1

18
51
5
5
11

31
51
5
5
17

0
51
3

0
51
25

18
51
25

23
51
51

Overige peil/watersysteemmaatregelen3

Landbouw4 (uitvoering door agrariërs, stimulering o.a. HHNK)

Maximaal

5

Inlaatbeperking/verplaatsing

Voortzetting ruimte voor groei (deels derden)

Afgewogen +

5

Defosfatering/zuivering inlaatwater2

Aangepast maaibeheer (deels derden)

Afgewogen

0

Generiek
Het generieke pakket bestaat uit generieke maatregelen die op alle waterlichamen worden toegepast, en
bestaat grotendeels uit maatregelen die een voortzetting vormen van het huidige beleid. De belangrijkste
maatregelen zijn:
-

-

Continuering van het huidige investeringsniveau in het landbouwportaal, de kennisregeling en het
ANLb. Deze maatregelen zijn gericht op het terugdringen van emissies uit de landbouw en het
natuurvriendelijker beheer en de natuurvriendelijker inrichting van de landbouwgebieden op basis van
stimuleringsmaatregelen.
Voortzetting van het programma ‘ruimte voor groei’ en voortzetting van de intensievere
communicatie rondom dit programma (bijvoorbeeld met de gebiedspilots, zoals eerder ook
uitgevoerd).
Voortzetting van het huidige beleid om de grotere gemalen visvriendelijk in te richten bij renovatie.
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-

Maximaal
Het maximale pakket bestaat uit alle maatregelen die, realistisch gezien, in het gebied kunnen worden
genomen met effect op de bestaande knelpunten. Maatregelen die significante schade veroorzaken aan
functies in het gebied horen hier niet bij. Het maximale pakket kan conform de handreiking KRW-doelen van
STOWA (STOWA, 2018) worden benut voor de GEP-afleiding voor de waterlichamen, zie ook onderstaande
afbeelding.
Figuur 7. Stappen in bepaling doel en maatregelen [bron: vereenvoudigd van STOWA, 2018]

Afgewogen+ pakket
Het afgewogen+ pakket bestaat uit het generieke maatregelenpakket, en daarnaast voor de 25 (van de 51)
waterlichamen met de grootste kansen voor waterkwaliteitsverbetering, alle waterlichaamspecifieke
maatregelen. In het afgewogen+ pakket zijn ook alle gebiedsbrede maatregelen (zie hoofdstuk 2) opgenomen.
Afgewogen pakket
Het afgewogen pakket ligt qua ambitieniveau tussen het generieke maatregelenpakket en het afgewogen+
pakket in. Voor de verschillende type maatregelen, is telkens berekend welk effect mag worden verwacht.
Vervolgens zijn alleen de maatregelen met meer dan 3% gemiddeld effect op de ecologische waterkwaliteit
opgenomen in de maatregelenlijst.
3% effect op de ecologische waterkwaliteit lijkt zeer beperkt. Het gaat echter om een gemiddelde waarde over
alle biologische kwaliteitselementen en alle waterlichamen waar de maatregel van toepassing is; per biologisch
kwaliteitselement kunnen de effecten sterk uiteen lopen. Wanneer voor enkele waterlichamen een sterk effect
wordt berekend en voor andere waterlichamen niet, is de maatregel alleen toegepast op de waterlichamen
waar een sterk effect wordt verwacht. In de volgende paragraaf wordt deze afweging nader toegelicht.
4.2. Berekening afgewogen pakket
Tabel 20 geeft een overzicht van de gemiddelde effecten van de verschillende typen maatregelen op de
gemiddelde EKR scores voor de waterlichamen waar deze maatregelen van toepassing zijn. Een uitgebreidere
toelichting op de berekeningen met de KRW-verkenner is opgenomen in bijlage D. Naast de
waterlichaamspecifieke maatregelen uit Tabel 19, zijn een deel van de gebiedsbrede maatregelen in dit pakket
opgenomen, te weten de maatregelen waarvan het grootste effect wordt verwacht. De effecten van deze
maatregelen zijn niet goed te berekenen met de KRW-verkenner (zie hoofdstuk 2 voor een overzicht van deze
maatregelen, en hoofdstuk 5 voor de betrouwbaarheid van de berekeningen).
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Tabel 19. Overzicht effecten verschillende typen maatregelen op de EKR-scores
Type maatregel

Aantal waterlichamen van
toepassing

Aanpak bagger

1 (’t Twiske)

Gemiddeld berekend effect
EKR’s in deze
waterlichamen
n.v.t.

Vermindering
nutriëntenbelasting
door vogels, grazers en
stedelijke bronnen
Industrie/PAS
maatregelen (provincie)

5

7% verbetering

3

n.v.t.

Landbouw

25

3%

Maatregelen RWZI’s,
IBA’s en riolering

5

3%

Herstel specifieke
soorten

14

n.v.t.

Inrichting van
natuurvriendelijke
oevers

4 / 14

7% / 2%

Stimuleren van
vegetatieontwikkeling
Inrichting binnen
watergangen

13

3%

9

3%

Defosfatering

1/5

4% / 1%

Aangepast maaibeheer
Inlaatbeperking

18
2/7

2%
5% / 2%

43

Toelichting

Effect van deze maatregel kan niet in de
KRW-verkenner worden berekend.
Vooral voor de duingebieden van
toepassing, waar ganzen en grote grazers
soms nog een probleem zijn voor de
nutriëntenbelasting
Binnen HHNK alleen voor de duingebieden
relevant. Directe effecten kunnen niet goed
worden gekwantificeerd met de KRWverkenner.
Score is gemiddeld, en loopt sterk uiteen
voor de verschillende waterlichamen.
Vergroting van de subsidiëringsmogelijkheden in het landbouwportaal.
Deels aanvullende zuivering op de RWZI (in
afgewogen – pakket, alleen Texel), voor één
specifieke RWZI aanpak persleiding met
aansluiting hemelwater, één overstort op
zwemwater en één cluster van IBA’s op
zwemwater.
Visstandsbeheer, vegetatiebeheer,
vismigratie, beheer van duikers, verbrakking
van Westzaan (uitgevoerd door de
provincie). Effect kan niet goed worden
berekend met de KRW-verkenner.
In de meeste waterlichamen is nog maar
beperkt ruimte voor de inpassing van
natuurvriendelijke oevers. Veelal zijn de
oevers uit SGBP 1 en 2 dan ook nog niet
volledig aangelegd. Het effect op de EKRscores is beperkt, met uitzondering van
enkele waterlichamen. Aanbevolen wordt
alleen voor deze waterlichamen de
maatregel op te nemen in het afgewogen
pakket (’t Twiske, Groot Limmerpolder,
Oosterzijpolder en Verenigde polders)
Met afrasteringen, kooien, aanplant, etc.
Bijvoorbeeld om vraat tegen te gaan.
O.a. verbeteren van diepteprofiel,
verflauwen onderwatertaluds, aanleg
vooroevers.
Defosfatering is een relatief dure maatregel.
De maatregel is alleen goed in te zetten op
inlaten en bij polders met één of enkele
inlaatpunten. Alleen in ’t Twiske wordt een
significant effect van de maatregel
berekend. Geadviseerd wordt defosfatering
alleen in dit waterlichaam in het afgewogen
– pakket op te nemen, en vooraf te
onderzoeken of verdere inlaatreductie
mogelijk een goedkopere, alternatieve
maatregel is.
Beperking van de inlaat. In Westzaan en in ’t
Twiske is het effect van deze maatregel
groot, in de overige waterlichamen beperkt.
Geadviseerd wordt de maatregel alleen in
die twee waterlichamen in het afgewogen
maatregelenpakket op te nemen.
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4.3. Mate van doelbereik
De onderstaande afbeeldingen tonen de berekende toestand per maatregelenscenario per biologisch
waterkwaliteitselement. In bijlage E zijn grafieken opgenomen met de effecten per waterlichaam. De bovenste
grafiek geeft de toestand, uitgedrukt tegen de GEP die in 2015 is bepaald, de onderste uitgedrukt tegen de
‘voorlopige’ werk-GEP-waarde voor 2019 (bepaald op basis van het resultaat van het maximale pakket).

GEP-afleiding
Het GEP (goed ecologisch potentieel) is een maat voor de haalbare ecologische waterkwaliteit in een watersysteem. De
Kaderrichtlijn Water bepaalt dat de doelen voor de ecologische waterkwaliteit worden afgeleid aan de hand van ‘maatlatten’ voor
de biologische en de ondersteunende fysisch-chemische parameters. De maatlatten voor de biologische waterkwaliteit zijn
gebaseerd op de voorkomende soorten en hun abundantie, en zijn onderverdeeld in vier kwaliteitselementen, te weten
fytoplankton, overige waterflora, macrofauna en vis. Naast doelen voor de ecologische waterkwaliteit, kent de kaderrichtlijn ook
doelen voor de chemische waterkwaliteit. Figuur 4 geeft een overzicht van de mate van doelbereik voor huidige situatie (uitgaande
van meetjaren 2012-2017) en het verwachte doelbereik bij de verschillende maatregelenscenario’s. Daarbij is uitgegaan van de GEPwaarde die volgt uit de berekeningen met het maximale pakket.
De nieuw afgeleide GEP’s liggen lager dan de GEP’s die eerder werden gehanteerd. Het GEP geeft voor de kunstmatige
waterlichamen in Nederland aan, welke ecologische toestand kan worden bereikt wanneer alle maatregelen zonder significante
effecten op functies of milieu worden genomen. Er zijn meerdere methoden om een GEP af te leiden, van expert judgement en
rekenregels tot voorspellende maatregel-effectmodellen en van toestand naar gestapelde maatregeleffecten tot van maximaal
natuurlijk naar bijgesteld kunstmatig. Het inzicht in de wijze waarop deze ecologische toestand kan worden berekend is de laatste
jaren sterk gegroeid. In de eerste stroomgebiedbeheerplannen is het GEP veelal standaard op ‘0,6’ gezet, een klasse lager dan de
toestand die mogelijk is in de natuurlijke waterlichamen. In de daaropvolgende stroomgebiedbeheerplannen is het GEP voor HHNK
deels bijgesteld, op basis van de hydromorfologische kenmerken en achtergrondbelasting in het gebied. Destijds is het inzicht
ontstaan dat de hoge achtergrondbelasting met nutriënten het behalen van de eerder gestelde GEP’s niet mogelijk maakt.
In deze berekeningen bestaan nog een aantal onzekerheden: het effect van een aantal maatregelen kan op basis van de
berekeningen nog niet goed worden bepaald (beperkingen in het beschikbare instrumentarium). Daarnaast moeten de effecten niet
alleen voor de biologische parameters, maar ook voor de biologie-ondersteunende parameters worden afgeleid. In de komende
periode (t/m 15 mei) vindt nog aanscherping en verdere onderbouwing plaats van de GEP’s op basis van deze punten. Op 15 mei
worden de voorlopige GEP’s aangeleverd in het kader van de nationale analyse, en vervolgens gebruikt voor de
toestandsbeoordeling.
De definitieve GEP’s worden vastgesteld in het regionale waterprogramma door de provincie Noord Holland, op basis van de
informatie die door het hoogheemraadschap wordt aangeleverd (2020/2021). Informatie die in het gebiedsproces wordt opgehaald
kan nog worden benut voor bijstelling van het GEP.
De doelafleiding voor het stroomgebiedbeheerplan van HHNK is uitgewerkt in een losstaande rapportage [Dactylis, Torenbeek &
MFWater, 2019).
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Figuur 9. EKR-score per biologisch waterkwaliteitselement (GEP2015)
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Figuur 8. EKR-score per biologisch kwaliteitselement (werk-GEP 2019) 9
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In de afbeelding is de ‘werk-GEP’ de EKR score die is berekend met KRW-verkenner voor het maximale pakket.
In een later stadium zijn deze GEP’s bijgesteld op basis van aanvullende berekeningen met verschillende
methodieken, zie ook Dactylis, Torenbeek & MFWater, 2019.
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4.4. Kosten maatregelenpakketten
De kosten van de verschillende maatregelen zijn bepaald op basis van kostenkentallen (zie ook paragraaf 4.5 en
bijlage F). De onderstaande afbeeldingen geven de totale kosten per maatregelenpakket weer. De kosten van
maatregelen lopen daarbij sterk uiteen per type. De maatregelen met de grootste kosten zijn
(achtereenvolgens);
-

De stimuleringsmaatregelen voor de landbouwsector;
Maatregelen op de RWZI’s;
Inrichting van natuurvriendelijke oevers.

Figuur 10. Overzicht kosten per maatregelenpakket

4.5. Motivatie aannames effecten, dimensionering en kosten
Kosten
In bijlage F is een overzicht opgenomen van de kostenkentallen die zijn gehanteerd bij het bepalen van de
kosten van de maatregelen. De kosten zijn bepaald op basis van verschillende bronnen:
-

Een rapport behorende bij de maatregelenlijst van de nationale analyse (Arcadis, WUR, 2010). Op deze
kostenkentallen zijn prijspeilcorrecties toegepast voor de periode 2010-2019;
Kosten op basis van de kosten die in de praktijk worden gemaakt bij het hoogheemraadschap;
Aannames waar geen informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld op basis van ureninzet.

Dimensionering
De dimensionering van de maatregelen is bepaald op basis van de watersysteemanalyses (knelpunten) en
gebiedskennis (werksessies). In deze werksessies is bijvoorbeeld informatie opgehaald over de hoeveelheid
ruimte die in een waterlichaam nog beschikbaar is om natuurvriendelijke oevers in te richten. Voor de
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overruimte in de waterlichamen is een schatting gemaakt op basis van de beschikbare overruimte (website
ruimte voor groei HHNK) en het wateroppervlak in het waterlichaam en overig water.
Effecten
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aannames die zijn gedaan in het bepalen van de effecten van
maatregelen en geeft een motivatie voor deze aannames.
Type maatregel
Nutriënten van grote grazers en vogels in
natuurgebieden, bladval, eendjes voeren,
honden, etc.

PAS-maatregelen (uitvoering door
provincie)
RWZI's, riool en IBA's (deels uitvoering
door gemeente)

5% reductie van de stikstofbelasting op de
waterlichamen
50% reductie van de belasting van de RWZI

Herstelmaatregelen specifieke soorten
(o.a. visstandsbeheer)
Inrichting natuurvriendelijke oevers (deels
derden)
Stimuleren vegetatieontwikkeling met
overige maatregelen (geen
natuurvriendelijke oevers)
Inrichtingsmaatregelen binnen profiel
watergangen
Onderzoek, planvorming, overleg derde
partijen1
Defosfatering / zuivering inlaatwater

Peil/watersysteemmaatregelen

Aangepast maaibeheer (deels derden)
Voortzetting ruimte voor groei (deels
derden)
Landbouw (uitvoering door agrariërs,
stimulering o.a. HHNK)
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Aanname effect op stuurvariabelen KRWverkenner
Duingebieden: 30% reductie
nutriëntenbelasting
’t Twiske: 5% reductie nutriëntenbelasting

Motivatie
In de duingebieden zijn grote grazers en ganzen
naar verwachting de grootste nutriëntenbron.
Hier kan met een maatregel een vrij forse
nutriëntenreductie worden bereikt. In ’t Twiske is
de belasting van deze bronnen naar verwachting
minder
Geldt alleen voor de duingebieden

Op basis van ervaring/expert judgement wordt
verwacht dat de concentraties in het effluent met
ca. 50% kunnen worden gereduceerd
n.v.t.
Er zijn geen stuurvariabelen in de KRW-verkenner
opgenomen waarmee deze maatregel kan
worden gekwantificeerd
Effect op stuurvariabele oevers is berekend door het gedimensioneerde oppervlak uit te zetten
tegen totale waterlengte
Er is een inschatting gemaakt op basis van de gedimensioneerde oeverlengte ten opzichte van
de totale oeverlengte en vertaald naar een effect op de stuurvariabele inrichting oevers.
Effect op stuurvariabele oevers is berekend door het gedimensioneerde oppervlak uit te zetten
tegen totale waterlengte
n.v.t.
Er zijn geen stuurvariabelen in de KRW-verkenner
opgenomen waarmee deze maatregel kan
worden gekwantificeerd.
Uitgegaan van alleen reductie van de POp basis van ervaring/expert judgement wordt
belasting, aanname 50% reductie mogelijk
verwacht dat de concentraties in het inlaatwater
op alleen de bron inlaat
met ca. 50% kunnen worden gereduceerd.
Werkelijke reductiepercentages sterk afhankelijk
van de lokale omstandigheden.
Inschatting van de effecten op de
In de meeste gebieden is de ruimte voor
stuurvariabele peilbeheer op basis van
peilmaatregelen sterk beperkt
ruimte in het gebied om maatregelen aan
peil te maken
Het gedimensioneerde wateroppervlak is uitgezet tegen het totale oppervlak, wat is vertaald
naar een procentuele verhoging van de stuurvariabele onderhoud
Er is een inschatting gemaakt van de beschikbare overruimte ten opzichte van het totale
oppervlak, welke is vertaald naar een procentuele verhoging van de stuurvariabele onderhoud
Voortzetting huidig beleid: 15%
Aanname op basis van de maatregelen die in het
emissiereductie landbouwemissies
landbouwportaal zin opgenomen.
Vergroting van de investeringen: 30%
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5 DISCUSSIE: BETROUWBAARHEID
In de effectbepaling van maatregelen bestaan een aantal onzekerheden. Deze onzekerheden bestaan met
name uit;
-

Aannames rondom de effecten van maatregelen (paragraaf 5.1.);
Onzekerheden in de KRW-verkennerberekeningen (hydrologie en waterkwaliteit, paragraaf 5.2);
Onzekerheden in de ecologische kennisregels in de KRW-verkenner (paragraaf 5.3.).

In paragraaf 5.4. wordt ingegaan op de betekenis van deze onzekerheden voor de conclusies van de
voorliggende rapportage.
5.1. Effecten van maatregelen
Paragraaf 4.5 geeft een overzicht van de aannames die zijn gedaan in de effectbepaling van maatregelen. De
effecten op de stuurvariabelen zijn daarbij zo nauwkeurig mogelijk bepaald, op basis van de
watersysteemanalyses. Vooral voor de emissiereductiemaatregelen geldt daarbij, dat de effecten onzeker zijn.
Kwantitatieve onderbouwingen zijn in de literatuur nauwelijks beschikbaar en de effecten zijn bovendien sterk
afhankelijk van de praktijkuitvoering.
Daarnaast geldt dat de ecologische kennisregels (paragraaf 5.3) in de KRW-verkenner een beperkte set
stuurvariabelen kennen. Lang niet alle factoren die van invloed zijn op de ecologische waterkwaliteit zijn hierin
opgenomen. Daarmee kan niet voor elke maatregel een effect op de EKR-score worden berekend en worden
niet alle effecten van maatregelen die in de berekeningen zijn opgenomen, afgedekt.
5.2. KRW-verkenner
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het landelijke KRW-verkennermodel 2.3. (LKM 2.3.). Deze versie
is momenteel nog niet definitief opgeleverd, dit volgt in de loop van komend jaar. Het model is recent
geüpdatet met nieuwe gegevens over de hydrologische situatie (o.a. de verbindingen tussen de
waterlichamen) die aangeleverd zijn door het hoogheemraadschap. De hydrologische modellering kent nog wel
een aantal aandachtspunten;
-

-

Het wateroppervlak van de waterlichamen komt nog niet overal overeen met de werkelijke
oppervlakten. Dit speelt vooral voor waterlichamen die niet in verbinding staan met de rest van het
systeem. Hier is in de modellering voor Hollands Noorderkwartier mee omgegaan door de belasting te
schalen naar het wateroppervlak;
In de berekeningen worden debieten in de zomersituatie onderschat en in de wintersituatie overschat.
In de berekeningen is om die reden met jaargemiddelde waardes gerekend.

De berekeningen in de KRW-verkenner kennen een grof schaalniveau. Er wordt gerekend op kwartaal en/of
jaarbasis, op waterlichaamniveau (een deel van de waterlichamen, zoals de Schermerboezems, is wel
opgedeeld in meerdere knopen). Een dergelijk schaalniveau is nodig om op het niveau van het beheergebied
berekeningen uit te kunnen voeren, maar brengt ook onzekerheden met zich mee.
5.3. Ecologische kennisregels
Er is gebruik gemaakt van de ecologische kennisregels in de KRW-verkenner (versie 3). Momenteel wordt een
update van deze ecologische kennisregels uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn momenteel nog niet
beschikbaar. In de update wordt een aantal aanvullende stuurvariabelen meegenomen die de
betrouwbaarheid van de uitkomsten van de berekeningen mogelijk vergroten, te weten doorzicht, ammonium
en toxiciteit.
Tabel 20 geeft een overzicht van de betrouwbaarheid van de ecologische kennisregels die van toepassing zijn
voor hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Witteveen+Bos, 2015).
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Tabel 20. Betrouwbaarheid van de ecologische kennisregels in de KRW-verkenner

In de tabel is te zien dat de ecologische kennisregels een uiteenlopende betrouwbaarheid hebben. De
betrouwbaarheid is getoetst door de kennisregels op een validatieset met stuurvariabelen en EKR-scores toe te
passen. Het percentage EKR-scores dat dan binnen 10% afwijking van de gemeten EKR-scores wordt voorspeld
varieert tussen 64 en 96% voor de toegepaste kennisregels.
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5.4. Betekenis onzekerheden voor conclusies en aanbevelingen
De onzekerheden in de berekeningen zijn groot. De effecten van individuele maatregelen zijn kleiner dan de
onzekerheden in bijvoorbeeld de ecologische kennisregels. Daarmee is de betrouwbaarheid van de afgeleide
EKR-scores niet hoog. Door een systematische aanpak van de berekeningen, door het benutten van
gebiedskennis en vanuit de uitgebreide watersysteemanalyses is gepoogd de betrouwbaarheid van de huidige
voorspellingen naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. Onbetrouwbaarheid is echter inherent aan
modelleringen van de ecologie; aquatische ecologie wordt beïnvloed door een veelvoud van factoren die
onmogelijk in een enkel model te vangen zijn. Bovendien wordt gemodelleerd op het schaalniveau van het
gehele beheergebied van HHNK, terwijl de kwaliteit van sloot tot sloot sterk kan verschillen. Desondanks wordt
de KRW-verkenner op dit moment gezien als het meest krachtige instrumentarium om effectvoorspellingen
van maatregelen mee in beeld te brengen, en geeft het de beste benadering voor ecologische doelen dat op dit
moment voor handen is.
Wel kan worden gesteld dat van iedere voorgestelde maatregel een positief effect wordt verwacht (op basis
van kennis, ervaring en berekeningen), dat de huidige waterkwaliteit niet op orde is en dat een verdere
verbetering vanuit diverse belangen wenselijk is. Het nemen van maatregelen om de kwaliteit te verbeteren
lijkt daarmee wenselijk. De berekeningen aan de effecten van maatregelen bieden een gestandaardiseerde
methode om op basis van ‘best beschikbare kennis’ deze effecten te kwantificeren.
Daarnaast wordt in iedere ronde van de KRW-implementatie nieuwe kennis ontwikkeld en verbeteren de
voorspellingen voor de ecologische waterkwaliteit (alsmede de kwaliteit zelf). Ook de huidige analyses en
ontwikkeling van het aanstaande stroomgebiedbeheerplan kunnen worden gezien als volgende stap in dit
proces.
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
6.1 Doelbereik en kosten
Ten opzichte van de GEP’s die in 2015 worden bepaald, zijn de doelen voor de verschillende waterlichamen
binnen HHNK grotendeels niet haalbaar met de maatregelen die nu zijn voorgesteld. In het maximale pakket is
daarbij zoveel mogelijk ingezet op kwaliteitsverbetering binnen bestaande functies, en met realistische
maatregelen.
De nieuwe ronde stroomgebiedbeheerplannen biedt de mogelijkheid om, op basis van voortschrijdend inzicht,
opnieuw de GEP’s voor de kunstmatige waterlichamen te bepalen. Het GEP wordt daarbij bepaald door de
huidige toestand met de effecten van alle mogelijke maatregelen zonder significante schade aan functies.
Kosten worden daarbij nog niet meegewogen; disproportionele kosten kunnen echter wel een reden zijn om
doelbereik te faseren of doelen aan te passen (dit wordt ook wel het beleidsdoel genoemd. Let op,
doelaanpassing zoals hier bedoeld is niet hetzelfde als doelverlaging, dat is niet toegestaan!). Deze afweging
moet nog plaatsvinden.
Ook moet de afleiding van de voorlopige GEP’s nog compleet worden gemaakt (biologie ondersteunende
parameters en keuzes in de GEP-afleiding, zoals het wel of niet meewegen van de effecten van maatregelen die
niet kunnen worden berekend met de KRW-verkenner).
De onderstaande Figuur 11 en Figuur 12 geven de mate van doelbereik weer (tegen de voorlopige werk-GEP’s
2019, welke zijn bepaald op basis van het maximale maatregelenpakket) en de bijbehorende kosten. 10
Figuur 11. Resultaat berekeningen aan toestand ten opzichte van de werk-GEP’s in 2019
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In de afbeelding is de ‘werk-GEP’ de EKR score die is berekend met KRW-verkenner voor het maximale
pakket. In een later stadium zijn deze GEP’s bijgesteld op basis van aanvullende berekeningen met
verschillende methodieken, zie ook Dactylis, Torenbeek & MFWater, 2019.
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Figuur 12. Kosten van de maatregelenpakketten bij de verschillende ambitieniveaus

Kosten maatregelenscenario’s
(totaal 6 jaar)
Generiek

Afgewogen-

€10 M
€32 M
Maximaal

Afgewogen+

€79 M

€56 M

6.2 Vervolg KRW-proces
De volgende stap in het KRW-proces is de uitvoering van het gebiedsproces en, daaraan gekoppeld, het
opstellen van het ontwerpwaterbeheerplan. Daarnaast moeten de GEP’s op 15 mei worden aangeleverd in het
kader van de nationale analyse. Ten slotte moeten de maatregelenpakketten die nu zijn afgeleid in het juiste
formaat worden aangeleverd aan het PBL.
Figuur 13. Overzicht KRW-proces
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Gebiedsproces
Vanuit het rijk / de Europese Unie wordt geen sturing gegeven aan het gebiedsproces; het staat de
waterbeheerder vrij dit proces naar eigen inzicht en passend binnen de regiocultuur in te vullen. Door de
verschillende waterbeheerders wordt dan ook gekozen voor uiteenlopende invullingen.
In het verleden is door hoogheemraadschap HHNK gekozen voor een smalle invulling, waarbij de betrokken
belanghebbenden, overige overheden en andere partijen vooral informerend zijn benaderd. Voor deze
planperiode wordt echter aanbevolen de samenwerking met andere partijen op te zoeken, omdat de factoren
die de waterkwaliteit nu nog negatief beïnvloeden veelal buiten de directe invloedssfeer van het waterschap
liggen en daarnaast raken aan de functies binnen het gebied. Om de andere partijen in beweging te laten
komen is het van belang dat er ruimte is in de maatregelenpakketten voor een gezamenlijke concretisering en
invulling, zodat maatregelen zorgvuldig in samenhang met de aanwezige belangen en functies nader kunnen
worden aan- en ingevuld. Dit is ook essentieel voor het draagvlak voor de daadwerkelijke implementatie van
maatregelen. Voorbeelden van knelpunten die door een verbeterde samenwerking kunnen worden opgelost
zijn: afstemming tussen doelen voor de waterkwaliteit en terrestrische natuurkwaliteit (Natura2000), inrichting
van waterwingebieden, benutten van ruimte voor groei en verbetering van de stedelijke waterkwaliteit.
Voor de inrichting van het gebiedsproces worden de volgende aanbevelingen gedaan:
-

-

Begin klein in de gebieden waar veel bereikt kan worden door betere samenwerking (pilots);
Bepaal vooraf een strategie (sturend of volgend) afhankelijk van de kansen in het gebied, analyseer de
te betrekken partijen en bepaal een communicatiestrategie (informerend of samenwerkend,
ambtelijk, betrekken bestuur enzovoorts). Dit betreft maatwerk per type watersysteem/gebied, zodat
het ene proces niet wordt gehinderd doordat het andere moeizaam verloopt;
Gebruik de successen om de samenwerkingen verder uit te bouwen, blijf evalueren en bijsturen waar
nodig;
Sluit aan bij lopende overlegstructuren, zoals het landbouwportaal;
Maak voor het gebiedsproces nog geen keuze in ambitieniveau, maar laat de concretisering van het
maatregelenpakket vrij om dit samen met de betrokken partijen vorm te kunnen geven.

6.3 Watersysteemanalyses
De watersysteemanalyses bieden in een aantal gevallen onvoldoende duidelijkheid om concrete maatregelen
te kunnen formuleren en dimensioneren. In deze gevallen is een onderzoeksmaatregel opgenomen in het
maatregelenpakket. De komende periode zou ook kunnen worden benut om de watersysteemanalyses op dit
punt vast uit te breiden. Het gaat dan concreet om de waterlichamen zonder water- en stoffenbalans (de
geïsoleerde systemen zoals de duinen of gebieden waar geen inlaatbeheer plaatsvindt zoals Geestmerambacht.
In beide gevallen is een waterbalans vanuit hydrologisch perspectief niet relevant, maar is een
nutriëntenbelasting essentieel voor inzicht in de waterkwaliteit) en de waterlichamen met een groot aandeel
stedelijk gebied: de stedelijke bronnen zijn veelal nog onvoldoende in beeld.
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BIJLAGE A. CHEMISCHE WATERKWALITEIT EN TOXISCHE
STOFFEN
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De chemische kwaliteit van het oppervlaktewater wordt in de kaderrichtlijn water op twee manieren
beschermd: enerzijds op basis van de chemische kwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater (prioritaire
stoffen en specifiek verontreinigende stoffen) en anderzijds vanuit de ecologische doelen voor de
oppervlaktewaterkwaliteit; de toxische effecten van stoffen op organismen in het watersysteem zijn immers
van invloed op de ecologische kwaliteit. Daarnaast is de kaderrichtlijn water (KRW) óók bedoeld om de
drinkwaterbronnen te beschermen en te streven naar een verbetering van de kwaliteit van deze bronnen. Dit
laatste punt wordt niet ingevuld met de maatregelenpakketten van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK); de invulling hiervan ligt bij de provincies. De chemische waterkwaliteit is echter wel
ook van belang voor de drinkwaterwinningen, ook als een waterlichaam niet direct in een drinkwaterwingebied
ligt of wordt gebruikt voor drinkwaterwinningen.
Chemische waterkwaliteit
Het chemische spoor wordt ingevuld middels de monitoring voor de chemische toestand van de KRW en de
monitoring van de specifiek verontreinigende stoffen onder de ecologische stoffen. De (jaargemiddelde en
maximale) concentraties van deze stoffen worden getoetst tegen de JG-MKE en MAC-MKE, de jaargemiddelde
milieukwaliteitseis en maximaal acceptabele concentratie-milieukwaliteitsnorm. Deze normen zijn gebaseerd
op enerzijds effecten op de ecologische waterkwaliteit, maar ook op (o.a.) humaan-toxicologische risico’s,
persistentie en bio-accumulatie. De normstelling wordt zo gekozen, dat beneden deze concentratie geen
effecten worden verwacht. In de normstelling wordt daarnaast gewerkt met veiligheidsfactoren (hoe groter de
onzekerheid rondom de effecten van een stof, hoe groter de gehanteerde veiligheidsfactoren). Het chemische
spoor van de KRW kent een beperkte stoffenlijst, van stoffen die binnen de EU zijn aangewezen als prioritair
(en binnen Nederland als specifiek verontreinigend). Dit zijn de stoffen die in Europees (en Nederlands)
verband zijn aangewezen als meest risicovol en veelvoorkomend. De KRW-monitoring van HHNK wijst uit dat
de stoffen in Tabel 21 nog de normen overschrijden in het beheergebied.
Tabel 21. Normoverschrijdende stoffen chemie HHNK
Naam stof

Type stof

Carbendazim

Aantal waterlichamen
met overschrijdingen
26

Arseen

50

Metalen

Seleen

1

Metalen

Zink

45

Metalen

Kwik

26

Metalen

Benzo(a)pyreen
Benzo(b)fluorantheen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(ghi)peryleen
Fluorantheen

14
22
19
45
51

PAK
PAK
PAK
PAK
PAK
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Gewasbescherming,
fungicide

Belangrijkste bronnen (op basis van o.a. emissieregistratie,
zie grafieken in de volgende paragraaf).
Volgens de emissieregistratie zijn huishoudens de
belangrijkste bron (deels via de RWZI), toepassing als
gewasbeschermingsmiddel is echter hier voor deze stof niet
in opgenomen. De stof is door de EU toegelaten als
gewasbeschermingsmiddel.
Atmosferische depositie, RWZI’s (afvoerroute atmosferische
depositie), verkeer en vervoer. De ER mist als bron de (deels
natuurlijke) vrijgave uit de bodem. Uit andere studies blijkt
dit vaak de belangrijkste bron bij normoverschrijdingen.
Daarnaast kan gewolmaniseerd hout in oeverbeschoeiingen
en andere waterbouwkundige constructies een lokale bron
zijn (de meeste waterschappen passen dit echter niet meer
toe).
Atmosferische depositie (deels afgevoerd via de RWZI’s).
Verkeer en vervoer is de bron achter de emissies naar de
lucht.
Zink is een algemeen voorkomende stof met veel
toepassingen. Daardoor zijn er veel verschillende bronnen.
Op basis van de emissieregistratie zijn de landbouw
(verschillende toepassingen en verschillende afvoerroutes)
en verkeer/vervoer (rechtstreeks, atmosferisch, deels via de
RWZI) de belangrijkste bronnen.
Kwik is hoofdzakelijk afkomstig uit atmosferische depositie
(deels afgevoerd via de RWZI’s). De bronnen van de
luchtemissie zijn (voornamelijk) industrie, energie en
verkeer en vervoer.
Bronnen van PAK’s zijn vergelijkbaar. De stoffen komen
hoofdzakelijk in het watersysteem terecht via atmosferische
depositie (deels via de RWZI’s). De bronnen achter de
emissie naar de lucht zijn: huishoudens (vuurhaarden),
verkeer en vervoer en industrie.
Sommige PAK’s zijn persistent, wat wil zeggen dat de stof
lange tijd na uitstoot nog in het milieu aanwezig kan blijven.
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Ammonium

51

Nutriënt

Som vertakte 4nonylfenol-isomeren

4

Organische
verbinding (o.a.
verf, biocide)

Normoverschrijdingen uit het heden zijn dan soms ook het
gevolg van de belasting uit het verleden.
Ammonium/ammoniak is niet opgenomen in de
emissieregistratie voor de belasting op oppervlaktewater. In
oppervlaktewater wordt de stof gemeten als ammonium,
maar is ammoniak het belangrijkste voor toxiciteit. De
belangrijkste bronnen zijn afvalwater (via de afvalketen) en
de landbouw (mest).
Inmiddels verboden. De stof is dan ook niet opgenomen in
de emissieregistratie. Mogelijk hebben de
normoverschrijdingen te maken met persistentie.

Ecologische waterkwaliteit en toxiciteit
Naast de normatieve benadering van de prioritaire stoffen en specifiek verontreinigende stoffen vanuit de
KRW, worden vanuit de KRW ook ecologische doelen voor de oppervlaktewaterkwaliteit gesteld. De
ecologische kwaliteit wordt beïnvloed door de aanwezigheid van toxische stoffen. De normatieve kant van de
KRW is niet direct geschikt om de beïnvloeding van toxische stoffen op de ecologische waterkwaliteit te
bepalen, omdat;
-

de normatieve kanten zijn gericht op veiligheid. Door de veiligheidsfactoren is echter niet met
zekerheid te zeggen dat boven de norm directe ecologische effecten optreden;
er geen kwantitatieve relatie tussen concentratie en soortsterfte wordt gelegd;
binnen het chemische spoor van de KRW naar een selecte groep stoffen wordt gekeken.

Binnen de ecologische sleutelfactoren is daarom een methodiek voor de beoordeling van toxische effecten
uitgedacht die, vanuit de systeemanalysegedachte, de toxische druk op het watersysteem bepaald en de
daaraan gerelateerde soortsterfte. De toxische druk wordt daarbij uitgedrukt als 1 parameter: de zogenaamde
msPAF. Deze toxische druk wordt uitgedrukt als een percentage; dit percentage is gelijk aan de voorspelde
soortsterfte. De methodiek is gevalideerd met behulp van praktijkmetingen aan macrofauna.
Voor het beheergebied van HHNK zijn de beschikbare monitoringsgegevens gebruikt om de toxische druk per
waterlichaam te bepalen. De onderstaande Tabel 22bevat de stoffen die uit deze berekeningen naar voren
kwamen als meest belangrijke, dat wil zeggen met ofwel een gemiddeld aandeel in de msPAF van meer dan
0,5% ofwel op waterlichaam/monsterpuntniveau een maximaal aandeel van meer dan 0,5%. In de methodiek
van de msPAF’s is aangegeven dat 0,5% als grens kan worden gehanteerd, waarboven een meetbaar effect in
de ecologische waterkwaliteit mag worden verwacht.
Hoewel voor de berekeningen van de toxische druk gebruik is gemaakt van uitgebreidere monitoringsgegevens
dan voor de KRW noodzakelijk, is het goed mogelijk dat het monitoringspakket niet het volledige spectrum
afdekt (denk aan nieuwe en opkomende stoffen). Verwacht wordt echter wel dat de meest belangrijke stoffen
in beeld zijn.
Tabel 22. Stoffen met een effect op de ecologische waterkwaliteit op basis van de msPAF -berekeningen
(stoffen staan per type op volgorde van effecten).
Stof
Sulfaat

Type
Milieu-eigen stof

Pyreen
Antraceen
Fluorantheen
Benzo(a)antraceen
Dibenzo(b)fluorantheen
Benzo(b)fluorantheen
Benzo(k)fluorantheen
Pyraclostrobin
Desethylatrazine

PAK
PAK
PAK
PAK
PAK
PAK
PAK
Gewasbescherming
Gewasbescherming

57

Belangrijkste bronnen
Bij sulfaat moet een nuancering worden geplaatst. De responscurves in de msPAFberekeningen voor deze stof zijn gebaseerd op een aantal (zoetwater)macrofyten.
Het water binnen HHNK-gebied is veelal brak of zout of kent in ieder geval een zoute
historie. Sulfaat is hier van nature vaak verhoogd. Verwacht wordt dat de
gehanteerde responscurves dan ook niet representatief zijn.
Bronnen van PAK’s zijn vergelijkbaar. De stoffen komen hoofdzakelijk in het
watersysteem terecht via atmosferische depositie (deels via de RWZI’s). De bronnen
achter de emissie naar de lucht zijn: huishoudens (vuurhaarden), verkeer en vervoer
en industrie.
Sommige PAK’s zijn persistent, wat wil zeggen dat de stof lange tijd na uitstoot nog
in het milieu aanwezig kan blijven. Normoverschrijdingen uit het heden zijn dan
soms ook het gevolg van de belasting uit het verleden.
Fungicide, toegepast bij o.a. druiven, graan en gazons
Herbicide, toegepast bij o.a. maïs, gazons
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Imidacloprid

Gewasbescherming,
biocide

Prochloraz
Carbendazim

Gewasbescherming
Gewasbescherming

Diazinon

Gewasbescherming,
biocide

Methylisothiocyanaat
Endrin
Zink

Gewasbescherming
Gewasbescherming
Metaal

Arseen

Metaal

Nikkel

Metaal

58

Bestrijdingsmiddel met een breed toepassingsgebied. Gebruik in de landbouw is
inmiddels (sterk) ingeperkt maar wordt binnen huishoudens nog veel ingezet voor
o.a. vlooien en bladluis. Deel van de emissies via de afvalwaterketen.
Fungicide, graan.
Fungicide. Volgens de emissieregistratie zijn huishoudens de belangrijkste bron
(deels via de RWZI), toepassing als gewasbeschermingsmiddel is echter hier voor
deze stof niet in opgenomen. De stof is door de EU toegelaten als
gewasbeschermingsmiddel. Kent een breed toepassingsgebied.
Insecticide. De stof is inmiddels (2007) niet meer toegelaten als
gewasbeschermingsmiddel. De stof wordt echter nog wel gebruikt binnen
huishoudens, onder andere voor vlooienbestrijding.
Fungicide. Wordt ook toegepast in geneesmiddelen.
Insecticide, verboden sinds 2001, zeer persistent.
Zink is een algemeen voorkomende stof met veel toepassingen. Daardoor zijn er veel
verschillende bronnen. Op basis van de emissieregistratie zijn de landbouw
(verschillende toepassingen en verschillende afvoerroutes) en verkeer/vervoer
(rechtstreeks, atmosferisch, deels via de RWZI) daarbij de belangrijkste bronnen.
Atmosferische depositie, RWZI’s (afvoerroute atmosferische depositie), verkeer en
vervoer. De ER mist als bron de (deels natuurlijke) vrijgave uit de bodem. Uit andere
studies blijkt dit vaak de belangrijkste bron bij normoverschrijdingen. Daarnaast kan
gewolmaniseerd hout in oeverbeschoeiingen en andere waterbouwkundige
constructies een lokale bron zijn (de meeste waterschappen passen dit echter niet
meer toe).
Op basis van de emissieregistratie zijn de belangrijkste bronnen toepassing in de
landbouw en atmosferische depositie (al dan niet via de afvalwaterketen).
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BIJLAGE B. VISMIGRATIE
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BIJLAGE C. OVERZICHTSTABELLEN
WATERLICHAAMSPECIFIEKE MAATREGELEN
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1 Heldere waterlichamen met een goede ecologische toestand

Stad van de Zon
Waterlichaam

Stad van de Zon. M14: Grote diepe gebufferde plassen.

Huidige toestand op
orde?

Ja. Goed voor algen en waterflora, matig voor vis en macrofauna. De matige scores voor vis en macrofauna
zijn naar verwachting het gevolg van de jonge leeftijd van het systeem; het duurt enige tijd voor dit soort
soorten zich gevestigd hebben.
Nergens, de kwaliteit is op orde. Mogelijke bedreigingen zijn de belasting vanuit inlaat en door watervogels.
Daarnaast kan het beheer mogelijk nog geoptimaliseerd. In het labyrint-deel van de plas speelt nog vraat
van watervogels, waardoor de vegetatiegroei hier slecht op gang komt en er soms wat blauwalgenbloei zit.
Aanpassen maaibeheer (afvoeren) en verder stimuleren van de rietvegetatie. Gebruik van kooien of netten
om de vegetatiegroei op gang te brengen: eenmaal goed gevestigde vegetatie heeft minder last van vraat.
Beperkt, de kwaliteit is immers hier al op orde! Met de recreatiebeheerder kan verdere afstemming over
het beheer plaatsvinden, met name het stimuleren van vegetatiegroei in het labyrint en het voorkomen
van vraat door watervogels.

Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

ID_HHNK

naam_HHNK

gebied

Afgewogen

Afgewogen+

maximaal

HHNK_04
2

aangepast
maaibeheer

wl

X

x

x

HHNK_04
7

afrasteren van
oevers om de
vegetatiegroei
op gang te
brengen.
rietontwikkeli
ng

wl

x

x

x

x

HHNK_07
0

wl

X

specifieke invulling van de maatregel
voor het waterlichaam
Afvoeren van maaisel na maaien kan de
kwaliteit van dit waterlichaam nog verder
verbeteren.
In het labyrint komt de vegetatiegroei
slecht op gang door vraat. Met kooien kan
ervoor worden gezorgd dat er gevestigde
vegetatie ontstaat.
Uit de watersysteemanalyse blijkt, dat
verdere stimulering van de
rietontwikkeling in het gebied nog
wenselijk is om de waterkwaliteit verder
te verbeteren.

Afbeelding. Kooien om vraat te voorkomen bij vegetatieontwikkeling
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Verenigde Polders

Waterlichaam

Overige Verenigde Polders. M3: gebufferde regionale kanalen.

Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Ja, alle kwaliteitselementen zijn goed.

Maatregelenstrategie
(maximaal)
Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Volgens de water- en stoffenbalans is de P- en N-belasting vele malen te hoog. De KRW-beoordeling scoort
juist heel goed: op alle biologische waterkwaliteitselementen wordt goed gescoord. Op basis van de
watersysteemanalyse wordt verwacht dat de ‘waarheid in het midden ligt’.
Het gebied bestaat uit duinen/zandgronden zonder veen, en er is ook niet of nauwelijks sprake van
voedselrijke kwel. De verenigde polders is een hellend gebied, vanaf de duinrand naar het Noord-Hollands
Kanaal. Het gebied bestaat vooral uit grasland dat extensief wordt beheert. In de duinranden liggen enkele
‘parels’. Op basis van de water- en stoffenbalans is er sprake van een zeer hoge actuele bemesting, dit klopt
niet met het beeld van het gebruik.
De doelen voor het gebied zijn in het verleden aangepast op de achtergrondbelasting. In de huidige situatie
is de toestand in het veld matig eutroof. Op basis van de (aangepaste) doelen wordt wel goed gescoord.
Het lichtklimaat is matig en er is nog vrij veel alg. Vermoedelijk zijn de KRW-meetpunten relatief gunstig
gelegen in het watersysteem. Het watersysteem is krap gedimensioneerd en de vegetatieontwikkeling is
matig.
Belasting vanuit de landbouw reduceren, maaibeheer optimaliseren, oeverinrichting verbeteren, meer
rietzones en flauwere taluds.
Er zijn enkele IBA’s in het gebied aanwezig maar op basis van ESF7 wordt het BZV hiervan niet als een
belemmering gezien.
Beperkt; op de KRW-beoordeling wordt al heel goed gescoord. Uit de watersysteemanalyse blijkt echter dat
de kwaliteit nog niet overal op orde is. Daardoor is het mogelijk dat er in de toekomst minder hoge scores
worden behaald.
Wat kan er worden opgehaald uit het gebiedsproces? liggen hier vooral in het stimuleren van de
aangelanden om de mogelijkheden in het landbouwportaal te benutten, gericht op vergroting van de
hoeveelheid vegetatie in het gebied en verdere reductie van de hoeveelheid nutriënten. NVO’s zijn hier
slecht inpasbaar door de krappe dimensionering van het watersysteem; het benutten van de
stimuleringsregeling voor natuurvriendelijke oevers is hier zeer wenselijk.
Omdat het gebied al vooral bestaat uit grasland dat vrij extensief wordt gebruik, zijn hier juist kansen om
de waterkwaliteit ook robuust op orde te krijgen. Ook wordt voor dit systeem een gedetailleerdere
systeemanalyse aanbevolen, waaruit meer kansen naar voren kunnen komen.

ID_HHNK

naam_HHNK

gebied

Afgewogen

Afgewogen+

maximaal

HHNK_015

landbouw:
bovenwettelijke
maatregelen
(nutriënten)
landbouw: toezicht
en handhaving
(nutriënten)
aangepast
maaibeheer
benutten ruimte
primair systeem
voor plantengroei
benutten ruimte
secundair systeem
voor plantengroei
benutten ruimte
tertiair systeem
voor plantengroei
afrasteren van
oevers om de
vegetatiegroei op
gang te brengen.
inrichting
natuurvriendelijke
oevers (<3 m,
stilstaand)
inrichting
natuurvriendelijke
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2. Duingebieden
Duingebied Texel
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)
Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Duingebied Texel. M14: grote ondiepe gebufferde plassen.
Nee. De kwaliteitselementen algen en vis scoren matig en de kwaliteitselementen overige waterflora en
macrofauna scoren ontoereikend.
Het waterlichaam bestaat uit veel verschillende wateren. De duinplassen (zoet, regenwater gevoed, soms
droogvallend, saltspray vanaf zee), sloten en zout-brak water zoals de moksloot en slufter. Er zijn geen
berekeningen beschikbaar aan de nutriëntenbelasting maar op basis van de metingen en toestand in het
veld is duidelijk dat de nutriëntenbelasting niet overal op orde is. Voor de duinmeren komt dat naar
verwachting door de aanwezigheid van vogels (zoals ganzen) en vee (grazers in de natuurgebieden). Het
lichtklimaat is in de duinmeren en plassen wel op orde door de ondiepte.
In de sloten en in de moksloot is habitat voor overwinterende vis onvoldoende, door de ondiepte en door
stuwen in het tertiaire systeem.
Verbeteren diepteprofiel van de moksloot, aanpakken van de nutriëntenbelasting van de duinmeren en
plassen. Verdere verdiepingsslag in de watersysteemanalyse, waarbij onder andere wordt onderzocht of de
waterlichaamindeling van dit waterlichaam wel geheel passend is.
Er zijn enkele lIBA’s in het gebied aanwezig maar op basis van ESF7 wordt het BZV hiervan niet als een
belemmering gezien.
De natuurfuncties in de duinen en de doelstellingen voor de waterkwaliteit komen niet goed met elkaar
overeen. De huidige natuurfuncties belemmeren een goede waterkwaliteit, onder andere door de inzet van
grote grazers. In het tertiaire systeem (sloten) is daarnaast de verstuwing onwenselijk. Er liggen hier veel
verschillende watertypen in één waterlichaam, dat niet functioneert als een geheel.
In samenspraak met de natuurbeheerders (en mogelijk provincie), recreatie en landbouwgebruikers kan
een overkoepelende visie op het meest wenselijke gebruik worden ontwikkeld; afstemming van de
natuurdoeltypen en KRW-doelstellingen en benutten verbeterkansen waar mogelijk. Voor de ecologische
waterkwaliteit kan daarnaast worden onderzocht hoe de KRW-doelstellingen beter op de watertypes
aangesloten kunnen worden.
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Duingebied Noord Noord-Holland-Noord
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Duingebied Noord-NHN. M14: grote ondiepe gebufferde plassen.
Nee. De kwaliteitselementen algen, overige waterflora en macrofauna scoren ontoereikend en vis scoort
matig.
In het duingebied van Noord-NHN liggen een aantal duinplassen waarvan het peil niet actief wordt
beheerd. De stikstofdepositie op deze plassen vormt nog een knelpunt; de provincie is voornemens hier
maatregelen voor te nemen. Er is geen water- en stoffenbalans opgesteld voor dit gebied, maar op basis
van de hoge algenbiomassa en een troebele, plantenarme toestand wordt vermoed dat de
nutriëntenbelasting te hoog is. Het lichtklimaat is matig ondanks de ondiepte van het watersysteem.
Migrerende zoetwatervis ontbreekt waardoor vis matig scoort op de maatlat; maar dit past bij het karakter
van duinwateren. Er zijn overschrijdingen gemeten van enkele toxische stoffen, welke inmiddels niet meer
toegelaten zijn.
Aangepast maaibeheer, omdat het systeem is verruigd. Inzet van systeemspecifiek maaibeheer kan voor de
oevers tot de gewenste verschaling leiden. De huidige waterbodemtoestand is niet goed in beeld.
Terugdringen van de nutriëntenbelasting vanuit vogels (o.a. ganzen) en de begrazers. Met het introduceren
van konijnen, mits dit binnen de N2000 doelen past, kan de verruiging in het gebied worden bestreden.
Daarnaast een verdere detaillering van de watersysteemanalyse, onder andere door het opstellen van een
water- en stoffenbalans. De nutriëntenbronnen zijn momenteel nog niet helder in beeld, waardoor nog
onvoldoende inzicht bestaat in het huidige systeemfunctioneren
Er zijn enkele IBA’s in het gebied aanwezig maar op basis van ESF7 wordt het BZV hiervan niet als een
belemmering gezien.
Net als in de overige duingebieden, is de afstemming tussen het natuurbeheer en het
waterkwaliteitsbeheer niet op orde. Het natuurgebruik hindert de waterkwaliteitsdoelstellingen terwijl de
twee functies elkaar juist zouden moeten versterken. Deels scoort het waterlichaam slecht doordat de
vismaatlat niet aansluit op het watertype, echter de eutrofiëringsgraad is niet passend bij het systeemtype
en ook zeker niet nodig in een watersysteem dat eigenlijk geen landbouwinvloed ondervindt.
In samenspraak met provincie/de natuurbeheerders en eventueel de recreatie kan hier een
overkoepelende visie op het gebied worden ontwikkeld, waarbij waterkwaliteit en natuur op optimale wijze
worden ontwikkeld. Maatregelen waar aan kan worden gedacht zijn bijvoorbeeld (niet uitputtend) het
beperken van grote grazers rondom de plassen die onder het waterlichaam vallen, natuurvriendelijker
inrichting, voorkomen van verruiging van het gebied rondom de plassen door introductie van de (inmiddels
verdwenen) wilde konijnen in plaats van grote grazers en het bestrijden van overlast van ganzen.

ID_HHNK

naam_HHNK

gebied

HHNK_011

verminderen
diffuse
emissie
industrie
aangepast
maaibeheer

wl

onderzoeksm
aatregel
baggeren
uitvoeren
aanbevelinge
n uit
voorgaande
onderzoeksm
aatregel
onderzoek
systeemanaly
se algemeen
aanpakken
nutriëntenbe
lasting door
vogels, vee
stimuleren
tot konijnen
introduceren

HHNK_042

HHNK_079

HHNK_100

HHNK_101

HHNK_102

HHNK_104

65

Afgew
ogen
x

Afgewog
en+
X

maxim
aal
x

specifieke invulling van de maatregel voor het
waterlichaam
atmosferische depositie aanpakken

wl

X

x

wl

X

x

verruiging wordt terrestrisch in het noorden tegengegaan
met begrazers, maar werkt matig; in het zuiden is het
systeem zeer verruigd. Inzet van systeemsspecifiek
maaibeheer kan voor de oevers tot gewenste
verschraling leiden.
er is reed gebaggerd maar huidige kwaliteit is
onvoldoende in beeld. Is bagger nog een probleem?

wl+ow

x

X

x

wl+ow

x

X

x

wl

x

X

x

wl

x

X

x

voor deze waterlichamen ontbreekt een water- en
stoffenbalans. Er bestaat weinig inzicht in het huidig
systeemfunctioneren..
nutriëntenbelasting uit afstromend gebied te hoog!

natuurbeheerder aansporen tot biologisch bestrijden van
verruiging in afwaterend gebied met konijnen, mits dit
past met N2000-doelen

KRW-maatregelen hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2022-2027

Duingebied Zuid Noord-Holland-Noord
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Duingebied Zuid-NHN. M14: grote ondiepe gebufferde plassen.
Nee. De kwaliteitselementen overige waterflora en macrofauna scoren ontoereikend en algen scoort matig.
Er is beperkt informatie beschikbaar over dit waterlichaam.
Het waterlichaam bestaat uit geïsoleerde duinwateren die worden gevoed door regenwater of jong
grondwater. Het waterpeil wordt niet actief beheert. In de duingebieden is sprake van
grondwaterstandsdaling en het areaal vochtige vegetatietypen is afgenomen. De stikstofdepositie op de
plassen vormt nog een knelpunt; de provincie is voornemens hier maatregelen voor te nemen.
Er is geen water- en stoffenbalans opgesteld voor dit waterlichaam, waardoor er geen inzicht is in de
bronnen van nutriënten. De metingen laten echter geen grote problemen zien, wat strookt met het beeld
van de lage visbiomassa en de redelijke soortenrijkdom van macrofyten. Bladval lijkt nog een probleem;
verder is het inzicht in de sturende factoren in de huidige waterkwaliteit nog beperkt.
Een gerichte monitoring om de toestand beter in beeld te krijgen, waarbij de belasting en de
bodemgesteldheid wordt onderzocht. Hierin moet de situatie per duinmeer worden bekeken. Op basis
hiervan worden nadere maatregelen bepaald. Tenminste wordt gedacht aan verbetering van de inrichting
in het diepteprofiel, specifiek het realiseren van diepere delen voor overwinterende vis, waar dit nu een
knelpunt vormt. Over de oeverinrichting is geen informatie bekend.
Er zijn enkele IBA’s in het gebied aanwezig maar op basis van ESF7 wordt het BZV hiervan niet als een
belemmering gezien.
Net als in de overige duingebieden, is de afstemming tussen het natuurbeheer en het
waterkwaliteitsbeheer niet op orde. Het natuurgebruik hindert de waterkwaliteitsdoelstellingen terwijl de
twee functies elkaar juist zouden moeten versterken. In dit gebied lijkt met name bladval een probleem;
het inzicht in de huidige oorzaken van de waterkwaliteit is echter voor dit gebied ook beperkt.
In samenspraak met provincie/de natuurbeheerders en eventueel de recreatie kan hier een
overkoepelende visie op het gebied worden ontwikkeld, waarbij waterkwaliteit en natuur op optimale wijze
worden ontwikkeld. Maatregelen waar aan kan worden gedacht zijn bijvoorbeeld (niet uitputtend) het
beperken van bladval (snoeien) en het tegengaan van verruiging van het gebied. Het is wenselijk dat in dit
proces ook meer inzicht in het systeemfunctioneren ontstaat; mogelijk kan worden gekozen voor een
gezamenlijke verdiepende watersysteemanalyse / terrestrische systeemanalyse.
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Westerduinen
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen

Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Westerduinen/PWN. M14: grote ondiepe gebufferde plassen.
Nee. De kwaliteitselementen overige waterflora en vis scoren matig en macrofauna scoort ontoereikend.
Het waterlichaam Westerduinen bestaat uit infiltatiesloten voor de drinkwaterwinning en uit enkele
duinplassen. De infilratiesloten worden gevoed met voorgezuiverd IJsselmeerwater. Het gehele gebied
bestaat uit Natura2000 gebied. De infiltratiesloten zijn veelal nog niet natuurvriendelijk ingericht met steile
oevers. In een deel van het gebied zijn de oevers wel verflauwd, hier heeft zich waardevolle vegetatie
ontwikkeld. De stikstofgehalten in het gebied zijn nog vrij hoog, deels door atmosferische depositie, deels
door vogels. Voor de atmosferische depositie wordt door de provincie maatregelen genomen. De tot-P
gehalten zijn echter wel erg laag waardoor wordt verwacht dat de P-gehalten in het gebied limiterend zijn.
De informatie over het functioneren van de ecologische waterkwaliteit is in de huidige situatie beperkt. De
aanwezige vegetatie is relatief soortenrijk, maar wijst op voedselrijkdom. Uit de metingen aan de
waterkwaliteit blijkt dit echter niet. De bodem bevat relatief veel sulfaat. De dikte van de sliblaag is
onbekend. Voor vis vormen de beperkte migratiemogelijkheden een knelpunt ten opzichte van de
vismaatlat. Echter; geen of weinig vis is echter passend bij het karakter van duinwater. De doelen vanuit de
maatlat voor vis sluiten hier niet goed aan op het specifieke watertype (duinmeren kennen geen eigen
watertype).
Een gerichtere monitoring en systeemanalyse om de toestand beter in beeld te krijgen, waarbij de
belasting en de bodemgesteldheid wordt onderzocht. Hierin moet de situatie per duinmeer worden
bekeken. Op basis hiervan worden nadere maatregelen bepaald. De belasting en de waterbodem zijn
vermoedelijk belangrijke maatregelen. De provincie neemt al maatregelen vanuit de PAS voor
atmosferische depositie. Daarnaast kan het maaibeheer natuurvriendelijker worden uitgevoerd en kan
worden ingezet op het reduceren van de nutriëntenbelasting vanuit vogels op een deel van het
watersysteem.
Er zijn enkele IBA’s in het gebied aanwezig maar op basis van ESF7 wordt het BZV hiervan niet als een
belemmering gezien.
Net als in de overige duingebieden in Noord-Holland, is er onvoldoende afstemming tussen de
natuurdoeltypen en de waterkwaliteitsdoelstellingen, terwijl de twee functies elkaar juist zouden moeten
versterken. Daarnaast speelt het gebruik als drinkwaterinfiltratiegebied.
In de Westerduinen zijn alle ingrediënten aanwezig om een uitstekende waterkwaliteit te kunnen
verkrijgen, met bijzonder voedselarm inlaatwater, de afstand tot de landbouwgebieden en de
natuurtypering. Juist hier kan met een integrale aanpak veel worden bereikt. Het gaat dan onder andere
om het afstemmen van de doelstellingen (natuurbeheerders, provincie) en overleg over een
natuurvriendelijker inrichting (drinkwaterbedrijf). In de systeemanalyse bestaan daarnaast een aantal
blinde vlekken die nadere invulling behoeven.
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3. Waterlichamen met potentie voor helder water met een goede ecologische toestand
Polders Bergermeer
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Polders Bergermeer. M3: gebufferde regionale kanalen.
Nee, algen en macrofauna scoren matig en overige waterflora scoort ontoereikend, ondanks reeds
verlaagde doelen.
Volgens de water- en stoffenbalans is de belasting veel te hoog en dit komt hoofdzakelijk door inlaat en
actuele bemesting. Het beeld is een soortenarme vegetatie in een arm tot troebel milieu. Er is sprake van
algenbloeien en veel kroos. De waterbodem bevat vrij veel slib en veel sulfaat. De dieptevariatie is
ongeschikt en het systeem is lichtbrak. Het maaibeheer is ongunstig, er blijft veel maaisel liggen. Het
zuurstofverbruik is ongunstig, hoofdzakelijk van afstroming van mest. Omdat in deze polders de
achtergrondbelasting laag is, zijn hier juist wel goede kansen voor een helder systeem met een goede
ecologische waterkwaliteit. Belangrijk aandachtspunt is de inlaat. Naast de hoofdinlaat van het waterschap
zijn hier veel particuliere inlaten, waar het hoogheemraadschap maar beperkt grip op heeft.
Er is in deze polders al veel geïnvesteerd in de inrichting van natuurvriendelijke oevers. De ruimte die nog
beschikbaar is voor aanvullende natuurvriendelijke oevers is daarmee beperkt.
Daarnaast zijn er maatregelen genomen in de watersysteemwerking, waarbij er een scheiding is
aangebracht in de watersystemen en de inlaatsituatie is gewijzigd. De begrenzing van het waterlichaam is
nu gelegen in het ‘ongunstige’ deel. Vraag is of de waterlichaambegrenzing nog wel past bij het
afwaterende oppervlak. De veranderde hydrologische situatie biedt mogelijk ook kansen voor een
verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Daarnaast zijn de bestaande water- en stoffenbalansen
(2014) mogelijk niet geheel meer op orde.
Belasting vanuit de landbouw reduceren en inlaat verminderen/aanpassen/verplaatsen/defosfateren.
Aanleg van natuurvriendelijke oevers (beperkt areaal). Maaibeheer optimaliseren, dieptevariatie
aanbrengen in het systeem, oeverinrichting verbeteren, meer rietzones en flauwere taluds aanleggen.
Daarnaast onderzoek naar de waterlichaambegrenzing en systeeminrichting, waterlichaambegrenzing
aanpassen indien nodig.
Er zijn enkele IBA’s en lozingspunten in het gebied aanwezig maar op basis van ESF7 wordt het BZV hiervan
niet als een belemmering gezien.
Het landbouwkundig gebruik van deze polder is het voornaamste probleem; terwijl hier de
achtergrondbelasting voldoende laag is om een helder, plantenrijk watersysteem te realiseren.
De huidige waterlichaambegrenzing en monitoring past niet geheel meer op de huidige praktijk door de
gewijzigde inrichting. Voorgesteld wordt dit eerst op orde te brengen en de watersysteemanalyse daarop te
actualiseren (incl. water- en stoffenbalansen). Vervolgens kan in overleg met de landbouwsector worden
onderzocht hoe de nutriëntenbelasting op orde kan worden gebracht. De belangrijkste aanknopingspunten
daarvoor zijn:
het gewijzigde watersysteem: hoe kan het peilbeheer worden geoptimaliseerd op de
nutriëntenbelasting?
De particuliere waterinlaten welke nu naar verwachting een groot deel van de belasting
veroorzaken. Kan in overleg met de particuliere eigenaren deze belasting worden verminderd,
kan het waterbeheer door het hoogheemraadschap worden overgenomen?
Betere benutten van de mogelijkheden in het landbouwportaal (met name de
nutriëntenemissies) en ruimte voor groei;
Voorkomen van rechtstreeks afspoeling van mest met zuurstofarme omstandigheden als gevolg.
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peilgestuurd in te laten, of instellen
grotere peilmarge)
wanneer optimalisatie van het
peilbeheer niet mogelijk is, kan
mogelijk de inlaat worden verplaatst
(bijvoorbeeld naast het gemaal,
daarmee wordt het peilbeheer
geoptimaliseerd op peilhandhaving in
plaats van doorspoeling). Dit is hier
interessant, omdat de waterstroom
(cascade van hoog naar laag) door
subpolders geoptimaliseerd kan
worden.
Natuurvriendelijk maaibeheer, waar
mogelijk.
De kosten van deze maatregel zijn al
gebiedsbreed geraamd. Door de hoge
belasting hier belangrijk.
Voortzetting van het huidige
maaibeleid om de ruimte in het
primaire systeem zoveel mogelijk te
benutten.
Voortzetting van het huidige
maaibeleid, stimulering waar
mogelijk.
Voortzetting van het huidige
maaibeleid, stimulering waar
mogelijk.
de vegetatieontwikkeling van de
oevers is hier nog niet optimaal. Met
het plaatsen van kooien (voorkomen
vraat) kan de vestiging van
oevervegetatie worden gestimuleerd.
Ook afbreekbare netten zijn een
optie, bij oevers die veel worden
vertrapt door bijv. vee kan een hek
langs (een deel van de oever) een
groot verschil maken.
de vegetatieontwikkeling van de
oevers is hier nog niet optimaal.
Beperkte ruimte, kleine
dimensionering.
de vegetatieontwikkeling van de
oevers is hier nog niet optimaal.
Beperkte ruimte, kleine
dimensionering.
de vegetatieontwikkeling van de
oevers is hier nog niet optimaal.
Beperkte ruimte, kleine
dimensionering.
meer dieptevariatie aanbrengen in
het systeem, bijvoorbeeld flauwere
onderwateroevers en diepere delen
voor de overwintering van vis.
alternatief voor flexibel
peilbeheer/optimaliseren peilbeheer,
wanneer inlaatbeperking niet mogelijk
is. Alternatief kan ook een
helofytenfilter of biocascade worden
overwogen. Dit heeft alleen zin als de
waterlichaambegrenzing verplaatst
wordt naar een kansrijkere pomp!
Daarnaast van belang om rekening te
houden met de particuliere inlaat.
onderzoek naar mogelijkheid
verplaatsen inlaat (voorafgaand aan
HHNK_41) en in beeld brengen
particuliere inlaten (vermoeden
bestaat dat er meer binnenkomt dan
HHNK zelf doet).
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waterlichaambegrenzing
aanpassen
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watersysteem is aangepast, nu is de
begrenzing in het minst gunstige deel.
In het basispakket want andere
maatregelen hangen hiermee samen.
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Oosterzijpolder
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Polders Oosterzijpolder. M3: gebufferde regionale kanalen.
Nee, algen en macrofauna scoren matig en overige waterflora scoort ontoereikend.
Volgens de water- en stoffenbalans is de belasting veel te hoog en dit komt hoofdzakelijk door inlaat en
actuele bemesting. De achtergrondbelasting is vrij laag (ongeveer de helft van de kritische belasting)
waardoor er ruimte is voor verbetering.
Het gebied is vrij heterogeen. Het hoger gelegen deel (zandwal Heilo) heeft de meeste potentie. Hier vindt
ook geen inlaat op plaats. Dit ligt wel in het overige water. Het waterlichaam zelf ligt in het lagere deel en
staat onder meer invloed van landbouw en bemesting.
Er komen veel algenbloeien en een hoge visbiomassa voor. Het doorzicht is beperkt waardoor er weinig
soorten voorkomen. Het sulfaatgehalte van de bodem is hoog en Ca en HCO3- zijn ongunstig. Het strakke
peilbeheer is ongunstig voor de oeverontwikkeling en er zijn geen NVO’s aanwezig. Het zuurstofgehalte
scoort slecht, vermoedelijk door BZV van afstromende mest.
Belasting vanuit de landbouw reduceren, en inlaat verminderen (of kiezen voor een andere inlaat, of
defosfatering). Het peilbeheer verbeteren om inlaat tegen te gaan en oeverontwikkeling te verbeteren.
Daarnaast het maaibeheer optimaliseren, dieptevariatie aanbrengen in het systeem, oeverinrichting
verbeteren en meer rietzones en flauwere taluds aanleggen.
Er zijn enkele IBA’s in het gebied aanwezig maar op basis van ESF7 wordt het BZV hiervan niet als een
belemmering gezien.
In het benedenstroomse deel van de polder, waar het waterlichaam is gelegen, is veel invloed vanuit de
landbouwsector en de inlaat.
Een betere benutting van het landbouwportaal (reductie emissies en natuurvriendelijker inrichting/beheer)
is wenselijk. Ook aanvullende kansen om de nutriëntenafvoer vanuit de landbouw verder te verminderen
zijn hier zeer wenselijk, omdat de achtergrondbelasting voldoende laag is om een helder plantenrijk
watersysteem te realiseren.
Daarnaast is het inlaat en peilbeheer niet gunstig. Welke mogelijkheden zijn er om het peil flexibeler te
maken en de inlaat peilgestuurd? Kan dit samen met de gebruikers van het gebied worden ingevuld?
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specifieke invulling van de maatregel
voor het waterlichaam
met deze maatregel kan in dit gebied nog
veel winst worden behaald. Hier kan een
helder watersysteem worden gerealiseerd
bij voldoende reductie van de belasting.
met deze maatregel kan in dit gebied nog
veel winst worden behaald. Hier kan een
helder watersysteem worden gerealiseerd
bij voldoende reductie van de belasting.
De inlaat is hier ook een belangrijke bron.
Inlaatbeperking of zuivering is nodig om de
belasting op orde te krijgen.
De inlaat is hier ook een belangrijke bron.
Inlaatbeperking of zuivering is nodig om de
belasting op orde te krijgen. Implementatie
peilgestuurd beheer (in plaats van
doorspoeling) bij huidige peilen, of
flexibeler peilen waar mogelijk.
Automatiseren van de inlaat, of inlaat
naast het gemaal plaatsen, kan de inlaat
voor doorspoeling beperken.
Natuurvriendelijker maaien,
vegetatieontwikkeling behoeft hier
aandacht.
Kosten hiervan zijn al geraamd als
gebiedsbrede maatregel. In dit gebied
zinvol!
Voortzetting van het huidige maaibeleid
om de ruimte in het primaire systeem
zoveel mogelijk te benutten.
Voortzetting van het huidige maaibeleid,
stimulering waar mogelijk.
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benutten ruimte
tertiair systeem
voor plantengroei
afrasteren van
oevers om de
vegetatiegroei op
gang te brengen.

wl+ow

X

X

Voortzetting van het huidige maaibeleid,
stimulering waar mogelijk.
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Vegetatieontwikkeling nog niet optimaal.
Met kooien, hekken, wilgenafrastering of
oplosbare netten kan de
vegetatieontwikkeling in delen op gang
worden gebracht.
Vegetatieontwikkeling nog niet optimaal.
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stilstaand)
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het diepteprofiel behoeft nog aandacht.
Aanbrengen diepere zones voor overleving
van vis, verflauwen onderwatertalud, etc.
alternatief voor flexibel
peilbeheer/optimaliseren peilbeheer,
wanneer inlaatbeperking niet mogelijk is.
Alternatief kan ook een helofytenfilter of
biocascade worden overwogen.
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Alkmaardermeer

Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Alkmaardermeer. M20: Matig grote diepe gebufferde meren.
Nee. Waterflora scoort slecht, macrofauna matig en vis ontoereikend.
Er vinden nog regelmatig blauwalgenbloeien plaats en er komen woekerende waterplanten voor. Het
peilbeheer is niet optimaal voor de ecologische ontwikkeling en de waterdieptes zijn ongunstig. Het
maaibeheer kan natuurvriendelijker worden uitgevoerd. Er is geen water en stoffenbalans beschikbaar.
Belangrijke bronnen zijn een rioolwateroverstort bij Dorregeest. Als deze tot overstorten komt in de
zomerperiode, wordt momenteel preventief een negatief zwemadvies afgegeven. Daarnaast is er een open
verbinding met de Schermerboezem, waardoor er continue sprake is van nutriëntenaanvoer. De plas heeft
diepe putten tot 20 m.
Vanuit de recreatie zijn hier veel negatieve reacties wanneer de waterplanten tot ontwikkeling komen; de
waterplanten groeien in de ondiepe zones, waar ook de havens aanwezig zijn en welke worden gebruikt
door surfers en kleine bootjes.
De strijklengte kan worden gereduceerd door eilanden of structuren aan te leggen. Onderzoek isolatie van
de Schermerboezem. Aanpak rioolwateroverstort Dorrestein (in overleg met de gemeente) en de IBA’s die
hier nog lokaal op de boezem lozen. Er kan in worden gezet op een betere ontwikkeling van de vegetatie,
verbetering van het peilbeheer en variaties in waterdiepte. Zonering van waterplanten en recreatiezones
in het meer; maaibeheer hierop afstemmen.
Samen met de recreatiebeheerder kan een visie op het gebied worden ontwikkeld: in welke zones wordt
ingezet op een optimale vegetatie-ontwikkeling en welke zones worden zo gemaaid, dat dit optimaal is
voor het recreatieve gebruik? STOWA heeft een handreiking ontwikkeld voor optimaal vegetatiebeheer
rondom recreatie (https://www.stowa.nl/publicaties/stappenplan-aanpak-waterplantenoverlast, zie ook
onderstaande afbeelding) welke hierbij kan worden benut. Daarnaast kan mogelijk de strijklengte van het
meer worden beperkt met maatregelen, waarmee de opwerveling wordt verminderd.
De aanpak van de rioolwateroverstort kan/moet in samenspraak met de gemeente worden ingevuld. Er zijn
verschillende oplossingsrichtingen denkbaar, van aanvullende zuiveringsinspanningen op de overstort (of
vermindering van de debieten door vergroting berging in het stelsel/afkoppelen) tot het scheiden van het
Amstelmeer van het overige deel van de boezem. Ook de IBA’s kunnen in samenspraak met de gemeente
worden aangepakt.

Afbeelding. Gewenste afstanden tot vegetatie voor diverse typen recreatief gebruik (bron: STOWA, 2017)
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specifieke invulling van de maatregel voor
het waterlichaam
maaibeheer gericht op beperken overlast
van woekerende waterplanten. Om
aanwezigheid te behouden en overlast te
minimaliseren maaibeheer afstemmen op
groeivorm van soorten (moment, intensiteit,
frequentie), zonering van waterplanten en
recreatiezones.
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overstort Dorrestein geeft problemen met
de zwemwaterkwaliteit
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aantal IBA's op de boezem, welke in open
verbinding staat met de plas. Als de plas kan
worden geïsoleerd, is aanpak van de IBA's
(en de overstort) niet nodig.
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een groot deel van de oevers in dit
waterlichaam zijn al onbeschoeid, maar de
vegetatieontwikkeling komt maar matig op
gang.
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maatregel om de strijklengte van het meer
te verkleinen, zoals de aanleg van eilanden
of dammen. Inpassing van deze maatregel is
maatwerk. Opwerveling zorgt hier nog voor
een verslechterd lichtklimaat.
als deze maatregel wordt uitgevoerd, zijn de
maatregelen HHNK_005 en HHNK_004 niet
meer nodig.
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x
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er ontbreekt nog een water- en
stoffenbalans waardoor de oorzaken van de
huidige waterkwaliteit maar beperkt
inzichtelijk zijn. Kan de plas worden
geïsoleerd van de boezem?
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’t Twiske
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

’t Twiske. M20: Matig grote diepe gebufferde meren.
Nee. De waterflora is nog niet op orde (slecht). De overige biologische kwaliteitselementen scoren
overigens wel erg goed. Daarnaast treedt er regelmatig blauwalgenbloei op in de zwemplas.
Dit waterlichaam heeft veel potentie. Er zijn nog een aantal knelpunten:
De inlaat van water zorgt ervoor dat de nutriëntenbelasting nog niet geheel op orde is. In een
deel van het gebied is flexibel peilbeheer ingesteld met een beperkte marge. Een deel van het
gebied kent een vast/dynamisch peilbeheer. Veenafbraak is een gevolg van het peilbeheer;
Er ligt veel en voedselrijk slib. De externe belasting is nu nog hoger dan de interne belasting. Dat
wil zeggen dat maatregelen voor de waterbodem pas zin hebben, als de externe belasting ook
op orde wordt gebracht.
De taludinrichting is nog niet optimaal voor de groei van waterplanten.
Lokaal treden (jaarlijks) blauwalgenbloeien op. Naast de inlaat lijken ganzen een probleem te
vormen voor de nutriëntenbelasting, evenals hondenpoep. Voor beide problemen zijn
maatregelen voorgesteld in het zwemwaterprofiel.

Maatregelenstrategie
(maximaal)

-

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Optimalisatie van het peilbeheer (beperken inlaat). Alternatief: defosfateren bij de inlaat
Beperken van de baggeraanwas door inrichting van de oevers. Slibaanwas vanuit de
laagveengebieden is een belangrijke aanvoer
Taluds natuurvriendelijk maken en vegetatieontwikkeling stimuleren.
In het gebied komen ganzen voor (deel van het jaar) welke een goede (zwem)waterkwaliteit
mogelijk in de weg staan. Hier kunnen maatregelen voor genomen worden.
Blauwalgenbloei in het gebied ontstaat (op basis van het zwemwaterprofiel van de plas) door de
hoge nutriëntenbelasting vanuit de inlaat, door aanwezigheid van ganzen en hondenpoep.
Voorgesteld wordt de maatregelen zoals opgenomen in het zwemwaterprofiel uit te voeren.
Taluds natuurvriendelijk maken en vegetatieontwikkeling stimuleren. Bijvoorbeeld met
rietstekken.

Samen met de recreatiebeheerder: zijn er mogelijkheden om de waterinlaat verder te reduceren? Zo nee,
dan is defosfatering een mogelijk alternatief. De inrichting van de oevers kan verbeterd (deels uitgevoerd
door de recreatiebeheerder?).
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biocascade worden overwogen.
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verder op gang te brengen.

wl

x

x

x

HHNK_04
0

HHNK_04
2
HHNK_04
2
HHNK_04
8

HHNK_05
9

HHNK_06
9

HHNK_10
3

75

wl

specifieke invulling van de maatregel
voor het waterlichaam
In combinatie met inrichting oevers,
slibaanwas vanuit het land is in
laagveengebieden een belangrijke
aanvoer
inlaat (verder) afstemmen op peilbeheer.
Inlaat zorgt nu nog voor een te hoge
belasting met nutriënten.

in het zwemwaterprofiel zijn een aantal
specifieke maatregelen opgenomen t.b.v.
de zwemwaterkwaliteit, zoals het
afzuigen van de hondenpoep.
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(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Geestmerambacht. M20: Matig grote diepe gebufferde meren.
Nee. Er wordt goed gescoord op algen en macrofauna, maar nog matig op vis en waterflora. De doelen van
het waterlichaam zijn aangepast.
De plas is recent geïsoleerd en dat heeft tot een meetbare verbetering van de waterkwaliteit geleid. Er is
een ‘illegale’ inlaat aanwezig. Na isolatie was de plas veel verder uitgezakt dan werd verwacht op basis van
onderzoek. Toen zijn alle zwemstrandjes aangepast.
In de huidige situatie is de kwaliteit echter nog niet op orde. In de watersysteemanalyses wordt daarvoor
naar de waterbodem verwezen. Dat is inderdaad een waarschijnlijke oorzaak. De plas is wel diep, waardoor
de bagger naar verwachting naar de diepe bodem zou moeten zakken.
Door het ontbreken van water- en stoffenbalansen is het echter ook nog niet mogelijk om met zekerheid
bijvoorbeeld de kwel uit te sluiten als belangrijke oorzaak. In de huidige situatie treed soms nog
blauwalgenbloei op. Bij één van de zwemstrandjes en op de plas zelf. Er zijn veel (karper)vissers aanwezig,
mogelijk is visvoer daarom nog een belangrijke bron. Tenslotte treedt er bij de najaarsomslag soms sulfideen ammoniumtoxiciteit op.
Van belang is dat er eerst een verdiepingsslag wordt gemaakt op basis van de watersysteemanalyses om de
oorzaken van de huidige waterkwaliteit scherp te stellen. De meest waarschijnlijke oorzaak van de huidige
waterkwaliteit is de waterbodem (nalevering). Maar het is ook mogelijk dat de kwel (of het strooien van
visvoer) een belangrijke bron is. Wordt de waterbodem dan aangepakt, dan kan het gebeuren dat de
maatregel onvoldoende effect sorteert. Daarom is het van belang, eerst de oorzaken helderder te maken
voordat de maatregelen worden geïmplementeerd.
De kansen zijn hier niet geheel helder omdat de watersysteemanalyse nu nog niet voldoende duidelijkheid
verschaft. Er is een verdiepingsslag nodig. Die kan ook samen met de recreatiebeheerder worden gemaakt,
om zo tot een gezamenlijk gedragen visie en uitvoering te komen.
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specifieke invulling van de maatregel voor het
waterlichaam
Op de Geestmerambacht wordt met de huidige
watersysteemanalyse nog onvoldoende grip
verkregen, vooral doordat een degelijke wateren stoffenbalans ontbreekt. Er wordt wel
geconstateerd dat de waterbodem naar
verwachting het belangrijkste knelpunt is, echter
kan dit niet voldoende gekwantificeerd worden
en ontbreekt bijvoorbeeld informatie over de
belasting vanuit de kwel. Bij aanpak van de
waterbodem ontstaat het risico, dat de
maatregel onvoldoende effect sorteert.
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Oosterdel. M14: grote ondiepe gebufferde plassen.
Nee. Algen, macrofauna en vis scoren matig. Waterflora scoort ontoereikend.
De (externe) nutriëntenbelasting in het gebied ligt onder de kritische grens voor het watersysteem. Het
doorzicht is wel niet overal op orde. Dat heeft mogelijk ook te maken met de deels grote waterdieptes. De
nalevering vanuit de waterbodem wordt als grootste knelpunt gezien. Het watersysteem is echter recent
geheel gebaggerd; dit is nog niet verwerkt in de watersysteemanalyse (en komt mogelijk nog niet naar
voren in de kwaliteit vanuit de KRW-monitoring, er wordt wel een verbetering ervaren).
Ook komt er nog veel bodemomwoelende vis voor. Daarnaast is het peilbeheer, de taludhellingen, de mate
van beschoeiing en het maaibeheer nog niet optimaal. De mogelijkheden voor de aanpassing van de
inrichting zijn echter zeer beperkt, onder andere door de cultuurhistorische waarden. Ook zorgen de slappe
bodems voor beperkte mogelijkheden om de habitatgeschiktheid te verbeteren.
Tenslotte komt er in het gebied veel Amerikaanse rivierkreeft voor. Van deze exoot is bekend dat deze
water vertroebeld (oeverafkalving) en dat deze vegetatie verwijderd. De inwoners in het gebied voeren hier
actieve bestrijding uit.
Uitvoeren actief visstandsbeheer en aangepast (natuurvriendelijker) maaibeheer

De waterkwaliteit is bijna op orde, met name de vegetatie laat te wensen over. De bewoners van de
‘eilandjes’ zijn zeer betrokken bij het watersysteem en de waterkwaliteit. Zij zijn veelal ook
verantwoordelijk voor de inrichting van de oevers, en verdere verbetering van deze oevers is wenselijk.
Betere vegetatieontwikkeling zorgt voor een betere waterkwaliteit en voorkomt afkalving van de oevers,
waarmee ook de substraatstructuur verbeterd. De bewoners willen echter ook een actievere bestrijding
van de rivierkreeft. Mogelijk kan een verbeterde samenwerking met de bewoners worden gezocht op deze
verschillende knelpunten.
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Oosterpolder
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)
Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Oosterpolder. M3: gebufferde regionale kanalen.
Nee. Er wordt nog matig gescoord op algen, waterflora en macrofauna. Vis scoort wel goed.
De bestaande watersysteemanalyse verschaft hier nog geen duidelijkheid. De toestand is troebel en
productief. Er worden hoge nutriëntenconcentraties gemeten en er komen veel woekerplanten voor, alg en
kroos. De nutriëntenbalans geeft echter lage belastingen, ver onder de kritische grenzen voor het
watersysteem. De vegetatie-opnames laten een wisselend beeld zien. Naar verwachting komt dit doordat
de water- en stoffenbalansen in het verleden vooral voor het landelijke gebied zijn opgesteld, met een
sterke focus op de achtergrondbelasting in relatie tot de belasting vanuit de landbouw. Dit waterlichaam
bestaat echter vooral uit stedelijk gebied, waar typische bronnen spelen als bladval, hondenpoep, eendjes
voeren, rioolwateroverstorten en hemelwateruitlaten. Bovendien zijn deze bronnen sterk lokaal waardoor
de kwaliteit van watergang tot watergang sterk kan verschillen. Uit o.a. de KRW-factsheets van de vorige
planperiode blijkt wel dat de stedelijke bronnen een belangrijke bijdrage vormen aan de totale belasting.
Naast de belasting, kan het peilbeheer, maaibeheer en de dieptevariatie worden verbeterd.
Een breder onderzoek naar de oorzaken van de huidige waterkwaliteit waarbij juist de stedelijke context
inzichtelijk wordt gemaakt. Vervolgens kunnen de hieruit volgende maatregelen worden geïmplementeerd.
Er zou voor een aanpak kunnen worden gekozen, waar in samenwerking met de gemeente een stedelijk
waterplan (met name gericht op kwaliteit) wordt ontwikkeld. In het verleden zijn wel waterplannen
opgesteld binnen HHNK, maar vooral kwantiteitsgericht. Meer grip op de huidige kwaliteit en oorzaken kan
onderdeel zijn van dat plan. Aanpak van stedelijke bronnen (overstorten, hemelwaterafvoer, bladval,
hondenpoep, eendjes, zwerfvuil, etc), verbeteren van de belevingswaarde van het water,
natuurvriendelijker inrichting en beheer.
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Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Uitgeester- en Heemkerkerbroekpolder. M6a: grote ondiepe kanalen zonder scheepvaart.
Nee, algen, overige waterflora en macrofauna scoren matig.
De belasting is te hoog en dit komt hoofdzakelijk door inlaat en actuele bemesting. De
achtergrondbelasting is vrij laag waardoor er ruimte is voor een forse verbetering.
Er komen veel algenbloeien en een hoge visbiomassa voor. De dieptevariatie is beperkt, er ligt vrij veel slib
op de bodem en het sulfaatgehalte van de bodem is hoog. Het strakke peilbeheer is ongunstig voor de
oeverontwikkeling en er zijn vrijwel geen NVO’s aanwezig. Het zuurstofgehalte scoort matig, vermoedelijk
door BZV van afstromende mest en Ca en HCO3 scoren slecht. Het is de vraag hoeveel ruimte er is van
peilaanpassingen, omdat er in het verleden veel berging is aangelegd in de polder om wateroverlast tegen
te gaan.
Belasting vanuit de landbouw reduceren en inlaat verminderen. Het peilbeheer verbeteren om inlaat tegen
te gaan en oeverontwikkeling te verbeteren. De inrichting van het aangepaste peilbeheer zal dan wel eerst
beter moeten worden onderzocht: er is slechts lokaal ruimte voor een natuurlijk peilbeheer en/of
inlaatreductie zonder schade aan de huidige functies, maar het is niet duidelijk hoeveel ruimte er is. Een
alternatief voor inlaatreductie is het defosfateren van de inlaat. Dat is pas zinvol als ook de belasting vanuit
bemesting voldoende is teruggedrongen (meenemen in onderzoek).
Tot slot kan het maaibeheer worden geoptimaliseerd, dieptevariatie worden aangebracht in het systeem
en meer rietzones en flauwere taluds.
Er zijn geen lozingspunten of IBA’s aanwezig
De nutriëntenbelasting is te hoog en dat komt door de landbouw en door het peilbeheer. De
achtergrondbelasting is voldoende laag voor een helder watersysteem.
In dit gebied is het wenselijk dat er meer gebruik wordt gemaakt van het landbouwportaal en dat er
aanvullende initiatieven voor de reductie van de landbouwemissies opstarten. Ook oeverinrichting en
beheer behoeft verbetering.
Voor de inlaat is meer informatie nodig; is het mogelijk de hoeveelheden te reduceren? Gezien het
waterbergingstekort, is meer peilfluctuatie mogelijk? Dit is geen veenpolder, is er ruimte voor verlaging
waardoor wel een flexibeler peilbeheer kan worden gerealiseerd? Mogelijk kan dit samen met de
landbouwsector hier vorm worden gegeven.
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Gemeenschappelijke polders
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Gemeenschappelijke polders. M31: kleine brakke tot zoute wateren.
Nee, overige waterflora scoort ontoereikend
De belasting is te hoog en dit komt hoofdzakelijk door actuele bemesting. De achtergrondbelasting is vrij
laag (ongeveer de helft van de kritische belasting) waardoor er ruimte is voor verbetering. Er komen een
vrij hoge algenbiomassa en veel kroos en flab voor. Het lichtklimaat is ongeschikt, door zowel algen als
zwevend stof.
De bodem is sulfaatrijk en heeft een dikke sliblaag. De diepteverdeling is ongeschikt. Van alle polders in
Texel heeft de gemeenschappelijke polder nog de meeste ruimte voor de aanleg van natuurvriendelijke
oevers; met name in de oostkant van het gebied. Er zijn echter ook al veel natuurvriendelijke oevers
aangelegd.
Het zuurstofgehalte scoort matig en het NH4-gehalte is te hoog, door mest in sloten. Uit de
watersysteemanalyse blijkt de RWZI ook een belangrijke bron voor ammonium en zuurstofverbruik; tot 2
km afstand van de RWZI worden nog zuurstofarme omstandigheden gemeten. Achter de RWZI is een
helofytenfilter aanwezig. Het effluent is een welkome bron van zoetwater op Texel. Zeker na afgelopen jaar
is de noodzaak van voldoende zoetwater duidelijk geworden. Het peilbeheer is daarom al zo flexibel
mogelijk; in de winter wordt zoet water vastgehouden voor de zomerperiode. Momenteel wordt het
concept ‘zoete stuwen’ geïmplementeerd.
Er zijn meerdere stofoverschrijdingen (zink en PAK’s), waardoor toxiciteit een belemmering kan vormen.
Deze stoffen zijn naar verwachting vooral afkomstig uit de lucht, en worden via de gebiedsbrede
maatregelen aangepakt. Mogelijk speelt de RWZI ook een rol.
Belasting vanuit de landbouw reduceren, hier kan echt een verschil worden gemaakt. Inrichting van
natuurvriendelijke oevers waar nog ruimte bestaat. Aanvullende zuivering op de RWZI
(zoetwatervoorziening en verbetering nutriëntenbelasting). Daarnaast zijn zinvolle maatregelen het
optimaliseren van het maaibeheer, de oeverinrichting verbeteren en meer rietzones en flauwere taluds
aanleggen.
Er zijn enkele IBA’s en lozingspunten in het gebied aanwezig maar op basis van ESF7 wordt het BZV hiervan
niet als een belemmering gezien.
Voor de drie polders op Texel zou gezamenlijk een visie kunnen worden ontwikkeld, waarin in ieder geval
het volgende wordt betrokken:
De RWZI, verdergaande zuivering op de rwzi voor benutting als landbouwwater én voor een
verbetering van de waterkwaliteit;
Het zoveel mogelijk vasthouden van zoet water (dit gebeurd al, maar welke kansen zijn er voor
verder vasthouden met ingrepen in het gebied), verder vormgeven flexibeler peilbeheer. Dit is
gunstig voor de landbouw en de ecologische waterkwaliteit;
Reductie van de landbouwemissies, verbetering van de zuurstofhuishouding;
Verdere integratie van natuur- en belevingswaarden met de waterkwaliteitsdoelstellingen.
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4. Waterlichamen met delen met potenties voor helder water met een goede ecologische toestand
Amstelmeerboezem
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Amstelmeerboezem. M30: zwak brakke wateren.
Nee. De Amstelmeerboezem scoort slecht op waterflora en matig op vis.
Het water is te voedselrijk. De belasting komt vanuit 1) de actuele bemesting van de landbouw en 2) de
inlaat van water. De achtergrondbelasting zit wel bijna op de kritische belasting, ofwel de externe belasting
in het gebied moet bijna tot 0 worden teruggebracht om de belasting onder de kritische grenzen te
brengen. Als gevolg is het lichtklimaat niet op orde. De boezem zelf is ook vrij diep (daardoor is de kritische
grens laag. Als de gemiddelde diepte verlaagd kon worden, zou dat ook de kritische belasting verhogen ten
opzichte van de achtergrondbelasting). Omdat de boezem water ontvangt van de omringende polders, is de
achtergrondbelasting en de belasting van de actuele bemesting deels afkomstig uit deze omringende
polders.
Daarnaast is er sprake van ecologisch ongunstig peilbeheer en matig ingerichte taluds. Voor vissen is er een
slechte verbinding tussen zoet en zout water. Tenslotte is het maaibeheer ongunstig voor de ontwikkeling
van de ecologie. Door de snelle stroomsnelheden in het voorjaar bij inlaat spoelt viskuit vaak weg met
mogelijk negatieve gevolgen voor de visstand. Op dit moment wordt de zoet-zout migratieroute hier
uitgewerkt (gebiedsbreed maatregelenpakket).
De doelen van dit waterlichaam zijn in het verleden al aangepast. Het behalen van de doelen blijft een forse
uitdaging, omdat de achtergrondbelasting ervoor zorgt dat het watersysteem naar verwachting troebel
blijft. Helder water is in dit systeem wel kansrijker dan in bijvoorbeeld de Schermerboezem, waar de
achtergrondbelasting veel hoger is. Er kunnen ook maatregelen worden genomen die de draagkracht
(kritische belasting) vergroten (zoals het – over de breedte van de watergang – verkleinen van de
gemiddelde waterdiepte met bijvoorbeeld een vooroever of het vergroten van het areaal vegetatie. Binnen
het bestaande profiel is dit hydraulisch niet mogelijk, daarvoor zal grond moeten worden aangekocht. Zie
afbeelding. De locatie van de boezemkeringen is daarbij ook van belang; inpassing wordt maatwerk), en
daarnaast kan de belasting worden verlaagd. Mogelijk wordt dan niet in het hele systeem helder water
gerealiseerd, maar een watersysteem kent vaak een heterogeen beeld van heldere en troebele delen. Met
name in het overige water (de polders die nu niet onder een waterlichaam vallen) kan naar verwachting de
kwaliteit hiermee worden verbeterd. Een ruimere peilmarge in de afwaterende polders (zoals voorgesteld
waar mogelijk) zal ook een grote bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van de belasting in het gebied.
Vooral de ontwikkeling van vegetatie is niet op orde. Enerzijds vanuit inrichting, anderzijds vanuit peil- en
maaibeheer. Het benutten van mogelijkheden voor optimalisatie van het peilbeheer (beperken inlaat, en
vergroten van de natuurlijke fluctuaties – waar dit passend is binnen de functies) is hier nuttig, evenals een
natuurvriendelijker (maai)beheer. Tenslotte kunnen de vismigratiemogelijkheden worden verbeterd.
Hier zijn de kansen beperkt en vooral volgend bij de bestaande functies.
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(analyse)
een groot deel van de oevers in dit
waterlichaam zijn al onbeschoeid, maar
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de vegetatieontwikkeling komt maar
matig op gang.
kostbare maatregel. Daarom in het
maximale pakket.

kostbare maatregel vanwege de
grondaankoop, daarom in het maximale
pakket. Zie ook afbeelding. Voor dit
waterlichaam wel een nuttige maatregel
vanwege de grote diepte en de lage
kritische belasting. Inpassing maatwerk
ook vanwege de locaties van de
boezemkeringen.

KRW-maatregelen hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2022-2027

VRNK-boezem
Waterlichaam

VRNK-boezem. M6b: grote ondiepe kanalen met scheepvaart.

Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Nee, er wordt nog matig gescoord op macrofauna en algen.

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

De belasting ligt boven de kritische grenzen door 1) de achtergrondbelasting, 2) actuele bemesting in de
landbouw en 3) waterinlaat. Het doorzicht is daardoor ook niet op orde. De waterbodem heeft veel slib en
veel sulfaat in delen van het systeem. Ook is er sprake van een ecologisch ongunstig peilbeheer en een
ongunstig zoutgehalte. Het maaibeheer kan beter, en het zuurstofgehalte is soms nog te laag.
De boezem kan in vier verschillende delen worden beschouwd. Er zijn relatief laag belaste delen met een
langere verblijftijd (Langereis) en delen met een korte verblijftijd en hoge belasting vanuit de omringende
polders (Rustenburg-Verlaat, Rondje Waarland, Verlaat-Kolhorn). Het KRW-monitoringspunt is in de
Langereis gelegen, wat mogelijk verklaard waarom de waterkwaliteit best goed scoort. Het meetpunt is
naar verwachting niet geheel representatief voor de waterkwaliteit. Het overige water van dit
waterlichaam wordt onder andere gevormd door de polders Opdam en Esbroek.
De doelen zijn al aangepast op de achtergrondbelasting. Deze aangepaste doelen worden bijna behaald (in
Langereis). Het water is al vrij helder (ondanks de vrij hoge belasting), dat komt doordat binnen het gebied
een grote variatie bestaat in verblijftijden en belastingen.
Er kan worden ingezet op optimalisatie van het peilbeheer. Vooral door isolatie in het overige water en
Langereis (in de boezem is veelal weinig ruimte voor peilmaatregelen gezien de belangrijke
waterhuishoudkundige functie). Ook kan het maaibeheer natuurvriendelijker worden uitgevoerd en de
ruimte die er is voor groei in het primaire systeem zo optimaal mogelijk worden benut. Daarnaast kan
worden ingezet op verdere belastingreductie van de actuele mestbelasting (zowel van belang voor de
nutriëntenbelasting, als het zuurstofgehalte). Mogelijk kan er een differentiatie worden aangebracht in de
landbouwmaatregelen voor het gebied rondom Langereis (heldere potentie, emissiereductiemaatregelen)
en de overige delen van de boezem (geen heldere potentie, inzetten op natuurvriendelijker beheer en
ontwikkeling vegetatie). Tot slot kunnen er boezemlanden worden ingericht om de gemiddelde diepte te
verlagen. Dat vraagt om zorgvuldig maatwerk binnen de keringen.
Met name rondom Langereis (en de aangrenzende polders) is het wenselijk dat verdere emissiereductie
vanuit de landbouw plaatsvindt. Zijn er nog mogelijkheden om te sturen in de waterstromen? Betere
benutting van het landbouwportaal.
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specifieke invulling van de
maatregel voor het waterlichaam
actuele bemesting vanuit de
landbouw vormt nog ca. 60% van
de totale belasting. Emissiereductie
kan worden gestimuleerd met
bovenwettelijke maatregelen
vanuit het landbouwportaal.
actuele bemesting vanuit de
landbouw vormt nog ca. 60% van
de totale belasting. Mogelijk kan
met toezicht en handhaving
worden bijgedragen aan een
emissiereductie.
zeer nuttige maatregel in dit
gebied. Bijvoorbeeld realiseren van
kopsloten. In overig water.
zeer nuttig gezien de slechte
vegetatieontwikkeling.
zeer nuttig gezien de slechte
vegetatieontwikkeling, benutten
binnen huidige profiel. Benutten
ruimte primair is al beleid bij HHNK.
Mogelijkheden naar verwachting
beperkt, hoofdzakelijk bij lange
Rijs, door afvoerfunctie van de
boezem.
Vegetatieontwikkeling nog niet
optimaal.

KRW-maatregelen hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2022-2027

HHNK_052

86

Inrichten van
boezemlande
n, inclusief
overloopgebi
eden/neveng
eulachtige
watergangen.
Vergroten
areaal open
water.

ow

x

x

Deze maatregel is kostbaar
vanwege grondaankoop en moet
zorgvuldig worden ingepast binnen
de boezemkeringen. Vraagt om
maatwerk.
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Wormer- en Jisperveld
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Wormer- en Jisperveld. M10: laagveen vaarten en kanalen.
Nee. Algen scoren matig en waterflora ontoereikend. Macrofauna en vis scoren wel goed. De doelen van
dit waterlichaam zijn aangepast op de achtergrondbelasting.
De belangrijkste problematiek voor de waterlichaam is veenafbraak, welke wordt gestimuleerd door
verhoogde sulfaatgehalten. De kritische grens voor dit waterlichaam is gelijk aan de achtergrondbelasting,
daarnaast is er nog een kleine belasting vanuit de landbouw en inlaat. De veenafbraak leidt tot hoge
nutriëntenconcentraties, een verslechterd lichtklimaat, slappe, baggerrijke bodems en een
zuurstofhuishouding die niet altijd op orde is. Het gebied is al grotendeels ingericht als natuurgebied
(weidevogelgrasland) met een kleine drooglegging. Er zijn wel onderbemalingen aanwezig in het gebied.
Ook vindt er veel wegzijging plaats en wordt (sulfaatrijk) water ingelaten om het gebied op een vast peil te
houden. In geïsoleerde gebieden ontstaat vaak wel een goede waterkwaliteit. De oevers van de sloten zijn
veelal steil. Afkalving van de oevers is daarom een belangrijk probleem (dat bijdraagt aan de veenafbraak
en baggeropbouw).
Daarnaast zijn er kleine toxische effecten van de stoffen diazinon, imidacloprid en endrin. Endrin is een
persistent gewasbeschermingsmiddel dat inmiddels verboden is. Diazinon en imidacloprid zijn verboden
voor het grootste deel van de landbouwtoepassingen. De stoffen worden echter wel in huishoudens nog
veel toegepast. Mogelijk is er een relatie met de IBA’s en sceptic tanks in het gebied (het gebied wordt
sinds kort steeds meer gerioleerd).
Er lopen in dit gebied veel onderzoeks- en maatregelenprogramma’s, waaronder ‘Wormer en Jisperwater,
samen naar schoner water’. In deze onderzoeken wordt onderzocht hoe de veenafbraak kan worden
geremd. Door de versnippering van landbouw en natuurwaarden binnen één gebied, blijkt het echter lastig
deze functies te scheiden. Er zijn in het verleden grootschalige baggerprogramma’s in het gebied
uitgevoerd, zonder positieve effecten op de waterkwaliteit, doordat de baggeraanwas zeer hoog is.
Maatregelen om de baggeraanwas af te remmen hebben onvoldoende effect gesorteerd. De grote
(onderzoeks)inspanning in het gebied ten opzichte van de beperkte resultaten maakt daarnaast dat het
draagvlak voor aanvullende maatregelen in het gebied beperkt is.
In het gebied (en binnen het hoogheemraadschap) bestaat weerstand tegen ‘monotone’ rietoevers. Dit
type oevers kan echter wel een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van oeverafkalving.
Er kan worden aangesloten op de lopende onderzoeks- en maatregelenprogramma’s, waarbij de remming
van de veenafbraak het belangrijkste is. In dat kader is het van belang:
Nadrukkelijk te kijken naar het peilbeheer. Is het mogelijk om de inlaat van sulfaatrijk water te
remmen door een natuurlijker peilbeheer te implementeren in dit gebied? Kan er naar een
andere bron van inlaatwater worden gekeken? De uitmaal van het gebied is al geoptimaliseerd
door middel van 5 peilopnemers om de uitmaal van gebiedseigen water te beperken. De grote
wegzijging maakt echter inlaat noodzakelijk.
De afkalving van oevers tegen te gaan. Dat kan door verflauwing, maar ook door het stimuleren
van de ontwikkeling van de oevervegetatie. Begroeide oevers kalven minder snel af.
Wanneer een natuurlijker peilbeheer in het gehele gebied niet mogelijk is, de mogelijkheden
voor isolatie/beperken gebiedsvreemd water voor (kleine) delen van het gebied te onderzoeken.
Vervolgens kunnen deze maatregelen worden geïmplementeerd, waar en hoe mogelijk.
Naast de benoemde maatregelen is ook draagvlakherstel voor verdere implementatie van maatregelen
voor dit gebied belangrijk.
Het draagvlak voor verdere maatregelen in het Wormer- en Jisperveld lijkt beschadigd doordat in het
verleden veel maatregelen zijn uitgevoerd en dit niet tot de gewenste effecten heeft geleid; destijds is niet
gekozen voor de juiste aanpak van de problematiek. De daarop volgende studies hebben wel de oorzaken
en mogelijke maatregelen inzichtelijk gemaakt, maar ook laten zien dat een verdere kwaliteitsverbetering
in dit gebied zorgvuldig maatwerk vraagt. Er zou hier een overkoepelend plan opgesteld kunnen worden
opgesteld, waarbij draagvlakherstel een belangrijke pijler moet zijn.
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Polder Westzaan
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Polder Westzaan. M10: Laagveen vaarten en kanalen.
Nee. Goed voor algen en macrofauna, matig voor waterflora en vis.
Polder Westzaan is een veenpolder in Laag Holland. Het is een bijzonder Natura-2000 gebied met
brakwatervenen, weidevogelnatuur, moerasnatuur (veenmosrietlanden) en verschillende stadia van brakke
verlanding.
Veenafbraak (gestimuleerd door peilbeheer en de hoge sulfaatgehalten) is het belangrijkste knelpunt in het
gebied. De achtergrondbelasting ligt dan ook ver boven de kritische grenzen. Daarnaast is de inlaat van
water een belangrijke bron. Ook het lichtklimaat is als gevolg van de veenafbraak niet op orde, het gebied
kent slappe, slibrijke bodems. De ontwikkeling van de vegetatie komt hierdoor niet goed op gang. Ook de
aanwezigheid van de Chinese wolhandkrab draagt hier mogelijk aan bij. Door de recreatievaart in het
gebied, woelt het slib van de bodem op wat bijdraagt aan de troebelheid van het water. In stedelijk gebied
(groot deel van het gebied) is bladval en het intensieve maaibeheer daarnaast nadelig voor de ecologische
waterkwaliteit. Tenslotte is er sprake van toxische effecten van met name PAK’s en zink. Deze stoffen zijn
naar verwachting gerelateerd aan de nabijheid bij grootstedelijk gebied (atmosferische depositie, afvoer
van de afvalwaterketen).
De doelen zijn in het verleden al aangepast op de achtergrondbelasting. Desondanks lijken de huidige
doelen niet haalbaar gegeven de functies in het gebied. Verbrakking van het gebied is de meest kansrijke
optie om de natuurwaarden te versterken. Hier is in het verleden al veel onderzoek naar uitgevoerd, maar
verbrakking van het gebied stuit op bezwaren vanuit de landbouw. Vanuit het natura 2000 gebied is deze
maatregel inmiddels verder uitgewerkt. Er zijn nu nog 2 scenario’s, waarbij wordt uitgegaan van
grootschalige of van kleinschalige verbrakking van het gebied.
De veenafbraak is hierbij een belangrijk aandachtspunt; ook bij verdere verbrakking kan veenafbraak
doorzetten met bijbehorende slappe, slibrijke, bodems, waardoor de vegetatieontwikkeling nog niet goed
op gang komt. Maatregelen om de verdere veenafbraak tegen te gaan (peilbeheer, voorkomen af- en
uitspoeling) moeten dan ook gezamenlijk met verdere verbrakking worden geïmplementeerd. Daarnaast
kan vooral worden ingezet op het verbeteren van de ontwikkelingsmogelijkheden voor vegetatie, door een
verdere implementatie van natuurvriendelijk beheer, het verflauwen van oevers, eventueel stekken van
riet en het bestrijden van de wolhandkrab.
Er zijn meerdere IBA’s aanwezig verspreid over het gebied, maar op basis van de analyse aan ESF 7 wordt
niet verwacht dat deze hier een probleem vormen (op waterlichaamschaal).
Er is een vrij groot stedelijk gebied aanwezig, waar stedelijke bronnen bijdragen aan een niet
optimale waterkwaliteit. Er zou een aanpak met een stedelijk waterplan gekozen kunnen
worden. Mogelijk kan in het stedelijke gebied ook het peil worden geoptimaliseerd om
peilafbraak te remmen; hier ontstaat ook overlast van bodemdaling;
Afstemming met natuurbeheer en provincie over verbrakking en impact op het watersysteem,
samen inrichten;
Recreatievaart (provincie) zo inrichten dat de impact op de waterkwaliteit wordt beperkt;
Landbouwkundig gebruik: verdere benutting van landbouwportaal, met name gericht op de
oevervegetatie-ontwikkeling.
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De vegetatieontwikkeling in dit gebied is
nog niet goed. Met het plaatsen van
kooien, hekwerk bij vertrapte oevers
en/of afbreekbare netten kan de
vegetatiegroei plaatselijk op gang worden
gebracht.

de dieptes in dit gebied zijn nog niet
optimaal. Met vooroevers kan de
gemiddelde diepte worden verkleind en
ontstaan plaatselijk betere kansen voor
submerse vegetatie. Vooroevers helpen
ook tegen oeverafkalving.
meer dieptevariatie, verflauwen van het
onderwatertalud.

via natuurbeheerplan Natura 2000
(provincie)
In dit systeem is mogelijk ruimte voor
ruilverkaveling: natuur op lage plekken
(natter) en landbouw op hoge plekken
(droger). Dit moet wel worden
onderzocht, vooral of natuur realiseren op
voormalig agrarische bodem
zinvol/haalbaar is
onderzoek naar effectiviteit
ruilverkaveling: kan dit, wat is het effect,
wat zijn de risico's, is natuurontwikkeling
op voormalige landbouwgrond haalbaar?
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Waterland
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Waterland. M10: Laagveen vaarten en kanalen.
Nee. Er wordt matig gescoord op algen, macrofauna en vis en ontoereikend voor de waterflora. De doelen
zijn al aangepast op de achtergrondbelasting.
Net als in de andere waterlichamen van Laag Holland, is veenafbraak de belangrijkste factor achter de
huidige ecologische waterkwaliteit. De achtergrondbelasting is net iets lager dan de kritische grens in het
gebied, daarnaast is er belasting vanuit waterinlaat en actuele bemesting in de landbouw. Deze laatste
twee posten zijn echter relatief laag, zeker ten opzichte van de achtergrondbelasting.
Het gebied kan worden ingedeeld in de ‘natuurdelen’ en de ‘landbouwdelen’. Er heeft hier al een scheiding
van functies plaatsgevonden. In de natuurdelen is, door het peilbeheer, de bodemdaling grotendeels
gestopt, terwijl de bodemdaling in de landbouwdelen door het peilbeheer gestaag doorzet. In de
natuurdelen is waardevolle natuur aanwezig (weidevogelgrasland, overgangs- en trilvenen). In de
landbouwdelen is de waterkwaliteit niet op orde. Het water is troebel, de bodems zijn slap en bevatten veel
slib, er is sprake van ongunstig peilbeheer, steile oevers en een ongunstig zoutgehalte. Het maaibeheer is
ongunstig voor de ecologische ontwikkeling en het zuurstofgehalte is veelal niet op orde (veenafbraak). De
oevers kalven in dit gebied sterk af.
Aansluiten bij uitkomsten gebiedsbrede visie veenweidegebieden (zie gebiedsbrede maatregelen).
Verkennen van de mogelijkheden voor kavelruil via STIVAS? Aaneensluiten natuurgebieden, natuur op lage
delen, landbouw op hoge delen. Benutten van de heterogeniteit in het gebied: het verbeteren van de
ontwikkelingsmogelijkheden voor vegetatie, door een verdere implementatie van natuurvriendelijk beheer,
het verflauwen van oevers en eventueel stekken van riet. Beperken van het afkalven van de oevers door
stimuleren van de ontwikkeling van de oevervegetatie.
Er zijn meerdere IBA’s aanwezig verspreid over het gebied, maar in de analyse van ESF7 wordt geen grote
bijdrage aan het BZV van IBA’s verwacht op waterlichaamschaal.
Vooral de verbinding van de natuurgebieden onderling, één geheel dat samen optimaal functioneert.
Welke mogelijkheden zijn er om nog te sturen in het peilbeheer in het landbouwdeel? Voor de
weidevogeldoelstellingen (natuur, provincie), kan hier een doelstelling worden gekozen meer passend bij
de gebiedseigenschappen? Provincie: recreatievaart en impact op het gebied.
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verbeteren.
Uitgebreider benutten van de
mogelijkheden.
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Vier Noorder Koggen -2,20
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)
Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Vier Noorder Koggen -2,20. M6a: grote ondiepe kanalen zonder scheepvaart
De huidige toestand is hier bijna op orde. Alleen waterflora scoort nog matig, de rest scoort goed of precies
op de overgang tussen matig en goed.
De water- en stoffenbalansen geven aan dat de polder zeer hoog belasting is, vanuit enerzijds de
achtergrond (2-3 x de kritische grens) en anderzijds de actuele bemesting vanuit de landbouw. Dit beeld
komt niet overeen met het beeld dat buiten in het veld bestaat en wordt gemeten in de
toestandsmonitoring van de KRW. Hoewel er wel sprake is van een productief systeem met waterflorasoorten die sterk kunnen woekeren, is er geen sprake van overmatige groei van algen, kroos, flab, extreem
hoge visbiomassa, etc. Ook de metingen aan de concentraties van de nutriënten en chlorofylgehalten in het
gebied laten een vrij eutroof systeem zien, maar niet zeer hoog belast. De waterinlaat in het gebied is
beperkt (naar verwachting is de huidige kwaliteit daarmee niet het gevolg van doorspoeling).
Hiernaast is het maaibeheer nog vrij intensief en kan de verdere vegetatieontwikkeling nog worden
gestimuleerd.
Verdere reducering van de externe belasting door bovenwettelijke maatregelen voor de landbouw vanuit
het landbouwportaal. Aanleg van vooroevers, inzetten op verdere vegetatie-ontwikkeling door
natuurvriendelijker beheer en het afrasteren van oevers.
Vooral het vergroting van de benutting van de mogelijkheden in het landbouwportaal voor dit gebied:
zowel gericht op emissie van nutriënten, als natuurvriendelijker beheer en inrichting. Aanvullende
initiatieven zijn ook hier zeker welkom. Mogelijk kunnen delen van het gebied verder worden afgesloten
van de invloed van actuele bemesting en inlaatwater.
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Voortzetting huidig beleid en mogelijk
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Voortzetting huidig beleid en mogelijk
stimulering.
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Vegetatiegroei op gang brengen.
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Beperkte mogelijkheden.
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specifieke invulling van de maatregel
voor het waterlichaam
Bij verdere belastingreductie lijken in dit
systeem goede kansen te ontstaan voor
een helder watersyteem van goede
kwaliteit (in delen van het gebied?)
Bij verdere belastingreductie lijken in dit
systeem goede kansen te ontstaan voor
een helder watersyteem van goede
kwaliteit (in delen van het gebied?)
Voortzetting huidig maaibeleid.
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Vier Noorder Koggen -3,70
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?

Vier Noorder Koggen -3,70. M3: gebufferde (regionale) kanalen.
De huidige toestand is hier bijna op orde. Alleen algen scoren nog matig, de rest scoort goed of precies op
de overgang tussen matig en goed.

Waar gaat het mis?

De water- en stoffenbalansen geven aan dat de polder zeer hoog belasting is, vanuit enerzijds de
achtergrond (2-3 x de kritische grens) en anderzijds de actuele bemesting vanuit de landbouw. Dit beeld
komt niet overeen met het beeld dat buiten in het veld bestaat en wordt gemeten in de
toestandsmonitoring van de KRW. Hoewel er wel sprake is van een productief systeem, is er geen sprake
van overmatige groei van kroos, flab, extreem hoge visbiomassa, etc. Alleen de algenconcentraties zijn
soms te hoog. Ook de metingen aan de concentraties van de nutriënten in het gebied laten een vrij eutroof
systeem zien, maar niet zeer hoog belast. De waterinlaat in het gebied is wel hoger dan in de vier Noorder
Koggen -2,20.
Hiernaast is het maaibeheer nog vrij intensief en kan de verdere vegetatieontwikkeling nog worden
gestimuleerd.
Maximaal pakket en afgewogen +: verdere reducering van de externe belasting door bovenwettelijke
maatregelen voor de landbouw vanuit het landbouwportaal. Aanleg van vooroevers en inzetten op verdere
vegetatie-ontwikkeling door natuurvriendelijker beheer en het afrasteren van oevers.
Vooral het vergroting van de benutting van de mogelijkheden in het landbouwportaal voor dit gebied:
zowel gericht op emissie van nutriënten, als natuurvriendelijker beheer en inrichting. Aanvullende
initiatieven zijn ook hier zeker welkom. Mogelijk kunnen delen van het gebied verder worden afgesloten
van de invloed van actuele bemesting en inlaatwater.

Maatregelenstrategie
(maximaal)
Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Daarnaast speelt hier een knelpunt rondom de RWZI dat mogelijk in samenspraak met de gemeente kan
worden opgelost. Door aansluiting van hemelwater op de persleiding wordt bij neerslag de verblijftijd in de
RWZI sterk verkort, waardoor de rendementen laag worden en dus een relatief grote vracht op het
watersysteem wordt geloosd.
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Vegetatiegroei op gang brengen.

x

x

Beperkte mogelijkheden.
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specifieke invulling van de maatregel
voor het waterlichaam
Er zit voor 1,5 dag aan vuil water in de
persleiding op voorraad, wat dan ineens
door de RWZI wordt gedreven. Dit risico
kan hier worden verkleind door
rioolvreemd water af te koppelen
Bij verdere belastingreductie lijken in dit
systeem goede kansen te ontstaan voor
een helder watersyteem van goede
kwaliteit (in delen van het gebied?)
Bij verdere belastingreductie lijken in dit
systeem goede kansen te ontstaan voor
een helder watersyteem van goede
kwaliteit (in delen van het gebied?)
Voortzetting huidig maaibeleid.
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Drieban
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Drieban. M3: gebufferde (regionale) kanalen.
Bijna! Er wordt goed gescoord op waterflora, macrofauna, vis en matig op algen.
De redelijk goede ecologische toestand in het gebied matcht slecht met de resultaten uit de
watersysteemanalyses. Daaruit blijkt een zeer hoge belasting, waarbij de achtergrondbelasting ca. 2 maal
boven de kritische grens ligt, en de actuele bemesting de belasting nog verhoogd tot ca. 4 maal de kritische
grens. Dit roept de vraag op, of het/de meetpunt(en) geheel representatief is/zijn voor de waterkwaliteit in
het gebied. Tegelijk laat de visbiomassa ook een toestand zien die niet heel productief is. Mogelijk wordt de
nutriëntenbelasting in dit gebied overschat. Dit speelt meer in de Westfriese polders. Relatief gezien zijn de
sulfaatconcentraties hier lager dan in andere delen van Hollands Noorderkwartier, mogelijk speelt dat een
rol. De woekervegetatie en algen laten wel zien, dat er sprake is van een voedselrijk systeem.
Naast eutrofie, is het peilbeheer en de dieptevariatie nog niet optimaal voor de ecologische ontwikkeling.
Tenslotte wordt hoog gescoord op de toxische effecten van stoffen die vooral in stedelijk gebied worden
aangetroffen: zink, PAK’s, pyraclostrobin, triacloprid, imidacloprid en captan.
Verdere reducering van de externe belasting door bovenwettelijke maatregelen voor de landbouw vanuit
het landbouwportaal. Verdere belastingreductie lijkt hier kansrijk ondanks de hoge achtergrondbelasting.
In delen van het systeem is het water al helder, verdere reductie kan ervoor zorgen dat het areaal helder
water hier uitbreidt. Optimaliseren van peilbeheer, waar mogelijk en in geïsoleerde gebieden. Inzetten op
verdere vegetatie-ontwikkeling door natuurvriendelijker beheer en het afrasteren van oevers. Aanleg van
vooroevers om meer dieptevariatie te verkrijgen. Er is echter weinig ruimte buiten de profielen door
aanwezigheid van windsingels (bomenrijen) op de waterkant.
Met de gemeente kan in beeld worden gebracht waar de overschrijdingen op chemie gerelateerd aan
stedelijk gebied vandaan komen, en kan samen naar een oplossing voor de reductie van deze stoffen
worden gezocht.
Ook in dit gebied is verdere emissiereductie vanuit de landbouw en een natuurvriendelijker beheer
gewenst (betere benutting landbouwportaal), en zijn daarnaast aanvullende initiatieven voor
emissiereductie en natuurvriendelijker beheer wenselijk.
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specifieke invulling van de maatregel
voor het waterlichaam
Op basis van de achtergrondbelasting is
een helder watersysteem hier niet
mogelijk. Mogelijk wordt de
achtergrondbelasting hier echter
overschat. Daarnaast kan in delen van het
systeem mogelijk wel helder water
worden gerealiseerd.
Op basis van de achtergrondbelasting is
een helder watersysteem hier niet
mogelijk. Mogelijk wordt de
achtergrondbelasting hier echter
overschat. Daarnaast kan in delen van het
systeem mogelijk wel helder water
worden gerealiseerd.
Mogelijk in delen van het systeem?
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voortzetting huidig beleid, stimulering
waar mogelijk.
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oevervegatie is hier nog niet optimaal.
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HHNK_074b
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oevers (<3 m,
stilstaand)
beheer van
duikers
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veel duikers zijn krap gedimensioneerd en
verstopt. Het beeld is dat de vegetatie in
het water de afvoer tegenhoudt, dus
controle op duikers dient ook om
beeldvorming van vegetatieontwikkeling
bij te stellen
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Anna Paulowna hoog
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Anna Paulowna hoog. M3: gebufferde (regionale) kanalen.
Nee. Algen en vis scoren matig, waterflora en macrofauna ontoereikend. De kwaliteit is hier slechter op de
biologische kwaliteitselementen dan de Anna Paulowna laag, terwijl de belastingen lager zijn.
De kritische grens is hier veel hoger dan de achtergrondbelasting. Juist de actuele bemesting en de
waterinlaat vormen een probleem. Er is een forse belastingreductie nodig om de belasting onder de
kritische grenzen te krijgen.
Daarnaast is de slibbodem, het peilbeheer, de dieptevariatie, het zoutgehalte, de migratiemogelijkheden
voor vis, het maaibeheer en het zuurstofgehalte niet op orde.
De Anna Paulowna hoog heeft wél potentie, qua achtergrondbelasting en mogelijkheden, meer potentie
dan de Anna Paulowna laag. Desondanks lijkt er in dit gebied nog weinig bereikt. Mogelijk zijn de functies in
het gebied sterk remmend voor de ecologische ontwikkeling. In het maximale pakket kan vol worden
ingezet op maatregelen om de belasting te reduceren (actuele bemesting). De vraag is of dit gerealiseerd
kan worden binnen het huidige landgebruik. De inlaat is al geautomatiseerd om de inlaat van water te
beperken (vraag is, in hoeverre dit al is verwerkt in de waterbalans). De inrichting en het beheer is in deze
polder niet optimaal voor de ecologische ontwikkeling. Er valt hier nog veel winst te behalen. Er is echter
heel weinig ruimte in het systeem. De polders zijn krap gedimensioneerd en heeft een hoge concentratie
hoog intensieve bollenteelt. Er is weinig ruimte voor natuurvriendelijke oevers.
Overwogen zou kunnen worden juist in dit gebied een specifieke maatregel op draagvlakontwikkeling voor
waterkwaliteitsontwikkeling in te zetten (richten op imago gebied).
In dit gebied is vooral hoog intensieve landbouw (bollenteelt) aanwezig. De opbrengsten per oppervlak
liggen daarmee hoog, waarmee de stimuleringsmaatregelen in het landbouwportaal hier weinig worden
benut. De landbouw is hier wel de sturende factor achter de huidige matige tot ontoereikende
waterkwaliteit. Mogelijk kan in samenspraak met de ondernemers in het gebied tot een verbetering van de
omstandigheden voor de waterkwaliteit worden gekomen. Draagvlakontwikkeling is daarbij erg belangrijk.
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Oevervegatie is hier nog niet optimaal.
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specifieke invulling van de maatregel
voor het waterlichaam
De kansen zijn (vanuit watersysteem)
hier beter dan in het lage deel van Anna
Paulowna. Er is hier wel veel
hoogintensieve landbouw, daardoor
zijn de mogelijkheden wel beperkt.
De kansen zijn (vanuit watersyteem)
hier beter dan in het lage deel van Anna
Paulowna. Er is hier wel veel
hoogintensieve landbouw, daardoor
zijn de mogelijkheden wel beperkt.
naar verwachting geen optie, geen
ruimte, geen bereidheid
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habitatgeschiktheid
van watergangen
vergroten
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Vergroten van de dieptevariatie
(verflauwing onderwatertaluds, aanleg
diepe zones voor de overwintering van
vis). Beperkte ruimte in het systeem.
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Groot-Limmerpolder
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Groot-Limmerpolder. M3: gebufferde (regionale) kanalen.
Nee, algen en macrofauna scoren matig en overige waterflora scoort ontoereikend.
De belasting is veel te hoog en dit komt hoofdzakelijk door inlaat, industriële lozingen en actuele
bemesting. De achtergrondbelasting is relatief laag (ca. 80% van de kritische belasting) waardoor er, in
delen van het systeem, ruimte is voor verbetering. Er komen veel algenbloeien en een hoge visbiomassa
voor. Het doorzicht is beperkt waardoor er weinig soorten voorkomen. De dieptevariatie is beperkt en het
sulfaatgehalte van de bodem is hoog. Het strakke peilbeheer is ongunstig voor de oeverontwikkeling en er
zijn vrijwel geen NVO’s aanwezig. Er is al een flexibel peilbeheer ingevoerd in het gebied. De peilmarge is
echter zeer beperkt, meer was niet haalbaar. Aanvullende maatregelen gericht op het peilbeheer zijn om
deze reden ook niet opgenomen.
Het zuurstofgehalte scoort matig, vermoedelijk door BZV van afstromende mest. Het maaibeheer is
ongeschikt, er wordt weinig maaisel afgevoerd. Draagvlak in het gebied voor natuurontwikkeling is zeer
minimaal. De natuurbeheerders willen in dit gebied graag een lint ontwikkelen tussen de duinen en het
Alkmaardermeer. Beperkt draagvlak in het gebied maakt dit tot op heden niet mogelijk.
Belasting vanuit de landbouw reduceren, en inlaat verminderen (alternatief: defosfatering). De
oeverinrichting verbeteren. In delen van het systeem kan de invloed van gebiedsvreemd water mogelijk
worden verminderd door het creëren van kopsloten. Onderzoeksmaatregel: hoe kan meer draagvlak in het
gebied worden gecreëerd voor natuurontwikkeling en waterkwaliteitsverbetering?
Daarnaast kan worden ingezet op het optimaliseren van het maaibeheer, dieptevariatie aanbrengen in het
systeem, oeverinrichting verbeteren, meer rietzones en flauwere taluds aanleggen.
Er zijn enkele lozingspunten in het gebied aanwezig maar op basis van ESF7 wordt het BZV hiervan niet als
een belemmering gezien.
In dit gebied spelen meerdere knelpunten en raakvlakken met andere sectoren waarmee een integrale
aanpak wenselijk kan zijn;
Ontwikkeling van een natuurlint tussen de duinen en het Almaardermeer;
Industriële lozingen met een behoorlijke bijdrage aan de nutriëntenbelasting;
Een hoge actuele bemesting. De achtergrondbelasting is ook hoog, echter niet gelijkmatig
verdeeld over het gebied waarmee zeker in het bovenstroomse deel verdere verbetering
mogelijk is;
Optimalisaties in peilbeheer, waarmee de belasting vanuit de inlaat kan worden teruggedrongen
en het peilbeheer beter kan aansluiten op de vegetatieontwikkeling.
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specifieke invulling van de maatregel
voor het waterlichaam
Achtergrondbelasting ligt op 80% van de
kritische belasting. In delen van het
systeem helder water mogelijk met
emissiereductie vanuit de landbouw.
Achtergrondbelasting ligt op 80% van de
kritische belasting. In delen van het
systeem helder water mogelijk met
emissiereductie vanuit de landbouw.
Haarvaten van het watersysteem, sturen
bijvoorbeeld door meer kopsloten te
creëren waarin de indringing van
gebiedsvreemd water wordt beperkt.
Bijvoorbeeld naast het gemaal, om zo de
doorspoeling te beperken.
Natuurvriendelijker maaien, bijvoorbeeld
een oever per keer.
Afvoeren van maaisel na maaien kan de
kwaliteit van dit waterlichaam nog verder
verbeteren.

Kooien, afrasteringen en afbreekbare
netten om in delen de groei op gang te
brengen.
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Meer dieptevariatie, flauwe
onderwatertaluds, diepe zones voor
overwintering van vis.
alternatief voor flexibel
peilbeheer/optimaliseren peilbeheer,
wanneer inlaatbeperking niet mogelijk is.
Alternatief kan ook een helofytenfilter of
biocascade worden overwogen.
Natuurpartijen willen graag een lint
realiseren van duin naar Alkmaardermeer,
hiervoor is veel weerstand vanuit boeren.
Onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn/specifieke maatregel draagvlak
creëren.
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Waal en Burg en het Noorden
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Waal en Burg en het Noorden. M31: kleine brakke tot zoute wateren.
Nee, algen en overige waterflora (ondanks doelverlaging) scoren ontoereikend. Macrofauna en vis scoren
goed na reeds uitgevoerde doelverlaging.
De belasting is te hoog en dit komt hoofdzakelijk door actuele bemesting en door de RWZI Everstekoog. De
achtergrondbelasting is vrij laag waardoor er ruimte is voor verbetering. Er komen een vrij hoge
algenbiomassa en veel kroos en flab voor. Het lichtklimaat is op orde, vooral vanwege de ondiepte. Dit
vormt mogelijk wel een knelpunt voor de watertemperatuur. De bodem bevat een sulfaatrijke sliblaag. Het
peilbeheer is ecologisch ongunstig en de taluds zijn ongeschikt ingericht, met weinig dieptevariatie. Het
aantal plantensoorten is gering en de verwijdering door het maaibeheer is ongunstig. De zuurstofvraag is
hoog door mest in sloten. Er zijn concentraties met toxische effecten gemeten van zink (kan afkomstig zijn
uit meerdere diffuse en puntbronnen uit onder andere landbouw, lucht en stedelijk gebied).
In deze polders wordt momenteel 450 ha natuur ingericht. Daarmee is de verwachting dat de belasting op
het watersysteem en de waterkwaliteit ook verbeterd. Een deel van het KRW-waterlichaam is nu onderdeel
geworden van het afgesloten watersysteem en er is een nieuwe watergang omheen gelegd. Daarom is
mogelijk aanpassing van de waterlichaambegrenzing nodig.
Maximaal pakket en afgewogen +: RWZI verbeteren of afkoppelen, de belasting vanuit de landbouw
reduceren, hier kan echt een verschil worden gemaakt. Het peilbeheer aanpassen en de sliblaag baggeren.
Maaibeheer optimaliseren, dieptevariatie aanbrengen in het systeem, oeverinrichting verbeteren, meer
rietzones en flauwere taluds aanleggen.
Er zijn enkele IBA’s en lozingspunten in het gebied aanwezig maar op basis van ESF7 wordt het BZV hiervan
niet als een belemmering gezien.
Net als in de overige polders van Texel, is de RWZI hier een belangrijke stuurknop, zowel voor voldoende
zoet water als voor de ecologische waterkwaliteit (reductie van de belasting). De inrichting van natuur is
een zeer positieve ontwikkeling. Mogelijk zijn er optimalisaties mogelijk in het beheer van de omringende
landbouwgronden. Dat kan integraal worden opgepakt met oplossingen om voldoende zoet water vast te
houden.
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Polder Eijerland
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)
Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Polder Eijerland. M30: zwak brakke wateren.
Nee, algen en overige waterflora (ondanks doelverlaging) scoren ontoereikend. Macrofauna en vis scoren
goed na reeds uitgevoerde doelverlaging.
De belasting is te hoog en dit komt hoofdzakelijk door actuele bemesting en door de RWZI Everstekoog. De
achtergrondbelasting is vrij laag (ongeveer de helft van de kritische belasting) waardoor er ruimte is voor
verbetering. Er komen een vrij hoge algenbiomassa en veel kroos en flab voor. De bodem is recent
gebaggerd.
Het peilbeheer is ecologisch ongunstig en de taluds zijn ongeschikt ingericht, met weinig dieptevariatie. Het
aantal plantensoorten is gering en de verwijdering door het maaibeheer is ongunstig. De zuurstofvraag is
hoog door mest in sloten. Er is een (klein) toxisch effect van imidacloprid, mogelijk is dat gerelateerd aan de
RWZI of een IBA. Imidacloprid werd tot voor kort ook veel in de landbouw ingezet, het gebruik is inmiddels
echter sterk aan banden gelegd.
Op Eijerland speelt nu het initiatief met zoete stuwen. Het idee is dat het zoute water onder de stuwen
doorstroomt, terwijl zoet water wordt vastgehouden. De effecten zijn nog niet inzichtelijk.
RWZI verbeteren of afkoppelen, de belasting vanuit de landbouw reduceren, hier kan echt een verschil
worden gemaakt. Daarnaast het maaibeheer optimaliseren, dieptevariatie aanbrengen in het systeem,
oeverinrichting verbeteren, meer rietzones en flauwere taluds aanleggen.
Er zijn enkele IBA’s en lozingspunten in het gebied aanwezig maar op basis van ESF7 wordt het BZV hiervan
niet als een belemmering gezien.
Net als in de overige polders van Texel, is de RWZI hier een belangrijke stuurknop, zowel voor voldoende
zoet water als voor de ecologische waterkwaliteit (reductie van de belasting). Mogelijk zijn er optimalisaties
mogelijk in het beheer van de omringende landbouwgronden. Dat kan integraal worden opgepakt met
oplossingen om voldoende zoet water vast te houden.
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specifieke invulling van de maatregel
voor het waterlichaam
Maatregel is al uitgewerkt onder de
Verenigde polders, heeft ook effect op
Eijerland.
In delen van het systeem is hiermee
helder water mogelijk.

Natuurvriendelijker maaien, bijvoorbeeld
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Afvoeren van maaisel na maaien kan de
kwaliteit van dit waterlichaam nog verder
verbeteren.

aandeel bodemomwoelende vis is groter
dan 87.5 (grenswaarde in analyse)
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5. Waterlichamen met een hoge tot zeer hoge achtergrondbelasting
Schermerboezem Noord
Waterlichaam

Schermerboezem Noord. M7b: grote diepe kanalen met scheepvaart.

Huidige toestand op orde?

Nee. Waterflora en macrofauna scoren ontoereikend, en vis matig.

Waar gaat het mis?

Het water is te voedselrijk. Dat komt doordat 1) de achtergrondbelasting hoger is dan de kritische grens
voor het watersysteem 2) de actuele bemesting van de landbouw en 3) de vele RWZI’s die direct en
indirect op de boezem lozen.
Er zijn in totaal 6 RWZI’s die op de boezem lozen. De grootste zijn Geestmerambacht, Den Helder (Den
Helder zit echter vlak voor het gemaal) en Alkmaar. De overige drie (Stolpen, Ursem en Heiloo) dragen
alle drie ca. 10% bij aan het totale debiet.
Het doorzicht is (als resultaat) niet op orde. Het peilbeheer is ongunstig voor de ecologische ontwikkeling
van het gebied, evenals de zoutgehaltes in het water. Het maaibeheer is ongunstig (er groeien wel al
weinig waterplanten). Daarnaast is het zuurstofgehalte niet op orde (mestafspoeling én de RWZI).
Tenslotte scoort het watersysteem slecht op toxische stoffen, zowel op de prioritaire stoffen, als op de
ecologische effecten van de bredere gemeten lijst toxische stoffen.

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Voor dit waterlichaam heeft al een doelaanpassing plaatsgevonden in het verleden. De doelen voor
nutriënten en de daaruit volgende biologische kwaliteitselementen lijken desondanks niet haalbaar.
Enerzijds vanwege de achtergrondbelasting, anderzijds omdat een boezem een belangrijke
waterhuishoudkundige functie heeft en water ontvangt van alle omringende polders (inclusief
nutriënten). Een verdere doelaanpassing lijkt hier daarom voor de hand te liggen. De
belastingreductiemaatregelen worden echter wel in het maximale pakket meegenomen. Daarmee wordt
inzichtelijk gemaakt, welke mate van doelbereik er is bij het nemen van deze maatregelen. Dat geldt voor
zowel belastingreductie voor de landbouwgebieden, als voor de RWZI’s. Maatregelen op de RWZI’s
Geestmerambacht en Alkmaar liggen daarbij het meest voor de hand.
Qua maatregelen lijkt echter het meeste winst te behalen in 1) het benutten van de heterogeniteit van
het gebied: maatregelen in het overige water / de haarvaten, 2) inrichting en beheer & onderhoud
gericht op vegetatieontwikkeling en het creëren van zoveel mogelijk geschikt habitat in de troebele
omstandigheden 3) aanpak van de RWZI’s op microverontreinigingen en 4) handhaving en toezicht
gericht op de aanpak van de specifieke gewasbeschermingsmiddelen die in dit waterlichaam veel worden
gevonden. Deze maatregelen worden opgenomen en gespecificeerd in het ‘minimale’
maatregelenpakket.

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Hier zijn beperkte mogelijkheden, omdat de Schermerboezem wordt beïnvloed door de afvoer van een
groot aantal polders. Kansen liggen vooral bij het landbouwkundige gebruik van de afwaterende polders;
een deel van deze wateren zijn niet aangewezen als waterlichaam waarmee kansen niet elders worden
opgepakt.
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specifieke invulling van de maatregel voor het
waterlichaam
op de Schermerboezem zorgen meerdere RWZI's (6)
gezamenlijk voor een effect. Het
voorkomen/verminderen van rioolvreemd water op de
zuiveringen verbetert de zuiveringsrendementen.
aanpak nutriënten: op de Schermerboezem zorgen
meerdere RWZI's (6,waarvan Geestmerambacht veruit
de grootste is) gezamenlijk voor een forse
nutriëntenbelasting. Op dit moment worden
maatregelen voor de verwijdering van medicijnresten
op de zuivering overwogen. Dat biedt mogelijkheden
om ook nutriënten te verwijderen (dat vraagt wel om
de keuze voor specifieke technieken).
op de Schermerboezem Noord zorgen
gewasbeschermingsmiddelen voor toxische effecten.
De belangrijkste zijn: desethylatrazine (afbraakproduct
atrazine, herbicide dat vooral in de maïsteelt wordt
ingezet), endrin (verboden, persistent), imidacloprid
(vooral uit huishoudens), pyraclostrobin (fungicide,
graan(maïs) en gazons), captan (fungicide, fruitteelt) en
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carbendazim (fungicide, gazons, fruitteelt). Vanuit het
landbouwportaal is stimulering van maatregelen op
fruitteelt wenselijk in het afwaterende gebied,
specifiek voor het voorkomen van afspoeling van
gewasbeschermingsmiddelen.
actuele bemesting vanuit de landbouw vormt nog ca.
60% van de totale belasting.
Dat is inclusief de actuele bemesting van de
afwaterende polders. De achtergrondbelasting ligt wel
ook al boven de kritische grenzen. Emissiereductie kan
worden gestimuleerd met bovenwettelijke
maatregelen vanuit het landbouwportaal.
zink ligt nog boven de normen en heeft toxische
effecten. Zink komt deels vanuit de landbouw/veeteelt.
Mogelijk kan er worden gestuurd via het
landbouwportaal.
(zie bovenwettelijke maatregelen gewasbescherming
voor de specifieke stoffen). Actiepunt voor toezicht en
handhaving: bollenteelt, akkerbouw en gazons
(golfbanen?) in het afwateringsgebied van de
Schermerboezem.
actuele bemesting vanuit de landbouw vormt nog ca.
60% van de totale belasting. De achtergrondbelasting
ligt wel ook al boven de kritische grenzen.
Emissiereductie kan worden gestimuleerd met
bovenwettelijke maatregelen vanuit het
landbouwportaal.
vooral voor zink nog van belang. De vraag is echter of
er voor specifiek zink sprake is van activiteiten waarop
gehandhaafd kan worden.
lokaal (vooral in het zuiden) mogelijkheden verkennen
en uitvoeren. Bijvoorbeeld opzettelijk kopsloten
creëren in het overig water rondom de boezem. Voor
het minimale en maximale pakket wordt aangenomen
dat 1% van watersysteem verder geïsoleerd kan
worden (5 ha).
deze mogelijkheden zijn er al, ze moeten echter nog
wel door de boeren worden benut. Dat kan mogelijk
met gerichtere voorlichting en gesprekken met de
landbouwers. Aanname vergroting parctipatiegraad (in
secundair en tertiair water) 5%.
deze mogelijkheden zijn er al, ze moeten echter nog
wel door de boeren worden benut. Dat kan mogelijk
met gerichtere voorlichting en gesprekken met de
landbouwers. Aanname vergroting parctipatiegraad (in
secundair en tertiair water) 5%.
een groot deel van de oevers in dit waterlichaam zijn al
onbeschoeid, maar de vegetatieontwikkeling komt
maar matig op gang.
mogelijkheden onderzoeken en inrichten. Laaggelegen
delen (vooroevers, boezemlanden, etc) langs de
boezem kunnen veel doen om de draagkracht van een
systeem te verbeteren en zijn ook gunstig voor de
visstand.
waterlichaam zelf is erg diep. Dat is ook passend bij
een boezem gezien de afwateringsfunctie. Met
bijvoorbeeld vooroevers (of boezemlanden) is er nog
wel winst te behalen.
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Schermerboezem Zuid
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Schermerboezem Zuid. M7b: grote diepe kanalen met scheepvaart.
Nee. Ontoereikend voor waterflora, matig voor macrofauna en vis.
Het water is te voedselrijk. Dat komt doordat 1) de achtergrondbelasting hoger is dan de kritische grenzen
voor het watersysteem en 2) de actuele bemesting zorgt voor een grote belasting op het gebied. Daarnaast
is de belasting vanuit de RWZI’s hoog. Als gevolg is het doorzicht ook onvoldoende. Het peilbeheer is
ongunstig voor de ecologische ontwikkeling (boezem) en het waterlichaam zelf is erg diep. Ook is het
zoutgehalte ongunstig voor de ecologische ontwikkeling.
Het maaibeheer is ongunstig en het zuurstofgehalte regelmatig te laag (door mestafspoeling). Tenslotte
scoort het waterlichaam slecht op toxische stoffen, zowel qua prioritaire stoffen als qua toxische effecten
van de stoffen uit het bredere meetpakket op de ecologie.
Voor dit waterlichaam heeft al een doelaanpassing plaatsgevonden in het verleden. De doelen voor
nutriënten en de daaruit volgende biologische kwaliteitselementen lijken desondanks niet haalbaar.
Enerzijds vanwege de achtergrondbelasting, anderzijds omdat een boezem een belangrijke
waterhuishoudkundige functie heeft en water ontvangt van alle omringende polders (inclusief nutriënten).
Een verdere doelaanpassing lijkt hier daarom voor de hand te liggen. De belastingreductiemaatregelen
worden echter wel in het maximale pakket meegenomen. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt, welke mate
van doelbereik er is bij het nemen van deze maatregelen.
Qua maatregelen lijkt echter het meeste winst te behalen in 1) het benutten van de heterogeniteit van het
gebied: maatregelen in het overige water / de haarvaten, 2) inrichting en beheer & onderhoud gericht op
vegetatieontwikkeling en het creëren van zoveel mogelijk geschikt habitat in de troebele omstandigheden,
3) aanpak van de RWZI’s op microverontreinigingen en 4) handhaving en toezicht gericht op de aanpak van
de specifieke gewasbeschermingsmiddelen die in dit waterlichaam veel worden gevonden. Deze
maatregelen worden opgenomen en gespecificeerd in het ‘minimale’ maatregelenpakket.
Hier zijn beperkte mogelijkheden, omdat de Schermerboezem wordt beïnvloed door de afvoer van een
groot aantal polders. Kansen liggen vooral bij het landbouwkundige gebruik van de afwaterende polders;
een deel van deze wateren zijn niet aangewezen als waterlichaam waarmee kansen niet elders worden
opgepakt
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specifieke invulling van de maatregel voor het
waterlichaam
aanpak nutriënten: op de Schermerboezem zorgen
twee RWZI's (Oosthuizen en Beemster, waarvan
Beemster veruit de grootste is) gezamenlijk voor een
forse nutriëntenbelasting.
actuele bemesting vanuit de landbouw vormt nog ca.
60% van de totale belasting. De achtergrondbelasting
ligt wel ook al boven de kritische grenzen.
Emissiereductie kan worden gestimuleerd met
bovenwettelijke maatregelen vanuit het
landbouwportaal.
zink ligt nog boven de normen en heeft toxische
effecten. Zink komt deels vanuit de
landbouw/veeteelt. Mogelijk kan er worden gestuurd
via het landbouwportaal.
actuele bemesting vanuit de landbouw vormt nog ca.
60% van de totale belasting. De achtergrondbelasting
ligt wel ook al boven de kritische grenzen.
Emissiereductie kan worden gestimuleerd met
bovenwettelijke maatregelen vanuit het
landbouwportaal.
vooral voor zink nog van belang. De vraag is echter of
er voor specifiek zink sprake is van activiteiten waarop
gehandhaafd kan worden.
voor het gehele waterlichaam niet realistisch.
Mogelijk kunnen er wel kleine delen worden omgezet
naar natuur, waar kansen ontstaan. Bijvoorbeeld bij
de realisatie van het natuurnetwerk Nederland door
de provincie Noord Holland, ook rondom de
Schermerboezem ligt er nog een opgave. In het
maximale pakket wordt uitgegaan van het omzetten
van 10 ha landbouw naar natuurgrond, voor het
minimale pakket wordt alleen uitgegaan van de
autonome ontwikkelingen.
deze mogelijkheden zijn er al, ze moeten echter nog
wel door de boeren worden benut. Dat kan mogelijk
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HHNK_046

benutten ruimte tertiair systeem
voor plantengroei

HHNK_047

afrasteren van oevers om de
vegetatiegroei op gang te brengen.

HHNK_048

inrichting natuurvriendelijke oevers
(<3 m, stilstaand)

ow

x

HHNK_049

inrichting natuurvriendelijke oevers
(>10 m, stilstaand)

wl

x

HHNK_050

inrichting natuurvriendelijke oevers
(3-10 m, stilstaand)

wl+ow

x

HHNK_052

Inrichten van boezemlanden,
inclusief
overloopgebieden/nevengeulachtige
watergangen. Vergroten areaal
open water.
habitatgeschiktheid van
watergangen vergroten

wl

x

wl

x

HHNK_056
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ow

x

x

met gerichtere voorlichting en gesprekken met de
landbouwers. Aanname vergroting parctipatiegraad
(in secundair en tertiair water) 5%.
deze mogelijkheden zijn er al, ze moeten echter nog
wel door de boeren worden benut. Dat kan mogelijk
met gerichtere voorlichting en gesprekken met de
landbouwers. Aanname vergroting parctipatiegraad
(in secundair en tertiair water) 5%.
een groot deel van de oevers in dit waterlichaam zijn
al onbeschoeid, maar de vegetatieontwikkeling komt
maar matig op gang.
er zijn in dit waterlichaam in het verleden al veel
natuurvriendelijke oevers aangelegd. Meer kansen
door aanplant (verstekken) van riet, en afrasteren van
oevers met afbreekbare netten (of kooien bij
rivierkreeft) om de vegetatiegroei op gang te brengen
(andere maatregel). In de maximale variant wel de
aanleg van (PM, aanname?) km natuurvriendelijke
oever.
er zijn in dit waterlichaam in het verleden al veel
natuurvriendelijke oevers aangelegd. Meer kansen
door aanplant (verstekken) van riet, en afrasteren van
oevers met afbreekbare netten (of kooien bij
rivierkreeft) om de vegetatiegroei op gang te brengen
(andere maatregel). In de maximale variant wel de
aanleg van (PM, aanname?) km natuurvriendelijke
oever.
er zijn in dit waterlichaam in het verleden al veel
natuurvriendelijke oevers aangelegd. Meer kansen
door aanplant (verstekken) van riet, en afrasteren van
oevers met afbreekbare netten (of kooien bij
rivierkreeft) om de vegetatiegroei op gang te brengen
(andere maatregel). In de maximale variant wel de
aanleg van (PM, aanname?) km natuurvriendelijke
oever.
mogelijkheden onderzoeken en inrichten.
Laaggelegen delen langs de boezem kunnen veel doen
om de draagkracht van een systeem te verbeteren en
zijn ook gunstig voor de visstand.
waterlichaam zelf is erg diep. Dat is ook passend bij
een boezem gezien de afwateringsfunctie. Met
bijvoorbeeld vooroevers (of boezemlanden) is er nog
wel winst te behalen.
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Eilandspolder

Waterlichaam

Eilandspolder. M10: laagveen vaarten en kanalen.

Huidige toestand op
orde?

Nee. De toestand scoort op geen enkele parameter goed. Op algen wordt slecht gescoord, op waterflora,
macrofauna en vis matig.

Waar gaat het mis?

De belasting in het gebied is veel te hoog. De achtergrondbelasting ligt al ver boven de kritische grenzen.
Waterinlaat en actuele bemesting dragen ook nog bij, maar hier relatief weinig ten opzichte van de
achtergrondbelasting, welke vooral afkomstig is vanuit de veenafbraak.
Naast de nutriëntentoestand, is de veenafbraak (gestimuleerd door het peilbeheer) ook een probleem voor
andere aspecten. Er is veel bagger, en ook het zuurstofgehalte is daardoor niet op orde. De polder is wel
recent gebaggerd, dat heeft weinig kwaliteitsverbetering opgeleverd.
Er is weinig submerse vegetatie, mede dankzij peilbeheer en inrichting, maar vooral vanwege de
troebelheid de slappe bodems (vanuit veenafbraak). Tenslotte zijn de zoutgehaltes ongunstig voor de
ontwikkeling van vegetatie, zelfs kroos komt slecht tot ontwikkeling.
Een grootschalige aanpak van het peilbeheer zou hier de waterkwaliteit mogelijk op orde kunnen brengen
(stoppen veenafbraak). Het gebied is een natura 2000 gebied, maar kent vooral doelstellingen op ‘droge’
natuur, er zijn geen natuurdoelstellingen voor het watersysteem. Mogelijk kan het peilbeheer binnen de
natuurdelen van de Eilandspolder worden aangepast, zodat verdere veenafbraak en bodemdaling wordt
voorkomen. Daarvoor moet wel een afweging plaatsvinden van functies in het gebied en de realisatie
verder worden uitgewerkt (welke delen van het gebied kunnen worden geïsoleerd). Minder inlaat en een
opzet van het waterpeil (met natuurlijke uitzakking in de zomerperiode) betekent daarnaast dat er naar
verwachting minder verzilting plaatsvindt. Daarnaast kan de vegetatiegroei worden gestimuleerd met een
natuurvriendelijker beheer. Omdat peilmaatregelen in het veenweidegebied om zorgvuldig maatwerk
vragen, is eerst een onderzoeksmaatregel voorgesteld. Er wordt bewust geen baggermaatregel opgenomen
in het pakket, omdat het hier om ineffectieve symptoombestrijding gaat.
Aanvullend kan nog worden ingezet op een (plaatselijke) verbetering van de kansen voor (ondergedoken)
vegetatie. De oevers zijn veelal al natuurvriendelijk en de oevervegetatie is wel goed van kwaliteit.
Bij de implementatie van maatregelen is het van belang de bestaande cultuurhistorische waarde van het
gebied (eilandenzone) niet te verstoren.

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Voor de natuurdelen van de polder is het belangrijk dat een betere afstemming wordt gezocht tussen
natuurdoelstellingen en waterkwaliteitsdoelstellingen. Wanneer er een onderbemaling moet worden
ingericht om de natuurdoelstellingen te behalen (pachtgrond met weidevogeldoelstellingen), waarmee de
veenafbraak verder wordt gestimuleerd en de waterkwaliteit verder verslechterd, dan heeft er geen goede
afstemming van deze functies plaatsgevonden.
Daarnaast is verdere benutting van het landbouwportaal hier wenselijk, vooral gericht op de
oeverinrichting. Een betere ontwikkeling van de oevervegetatie voorkomt ook het afkalven van de oevers
(waarmee ook de baggeropbouw wordt geremd) en daarmee de bodemstructuur, waarmee submerse
vegetatie ook beter tot ontwikkeling kan komen.

ID_HHNK

naam_HHNK

gebied

specifieke invulling van de maatregel voor het waterlichaam

wl+ow

maximaal
pakket
x

HHNK_040

flexibel peilbeheer,
optimaliseren
peilbeheer
uitvoeren actief
vegetatiebeheer

wl+ow

x

onderzoek peilbeheer

wl

x

HHNK_101

onderzoek
systeemanalyse
algemeen

wl+ow

x

HHNK_100

uitvoeren aanbevelingen
uit voorgaande
onderzoeksmaatregelen

wl

x

de ondergedoken watervegetatie is hier niet op orde
(oevervegetatie wel). Mogelijk kan de ontwikkeling van
ondergedoken vegetatie verder worden gestimuleerd
(zaaien/stekken).
kunnen de natuurdelen worden geïsoleerd? Waar moeten welke
(vispasseerbare) kunstwerken worden geplaatst? Zijn er
ongewenste effecten op de omgeving? Is isolatie en peilopzet
realiseerbaar binnen de functies in het gebied?
op dit gebied rust een weidevogeldoelstelling (N2000) en dit
conflicteert met ontwikkeling van rietvegetatie. Onderzoek naar
mogelijkheden (wat mag, is N2000-doelstelling terecht, wat is wel
haalbaar etc?)
op basis uitkomsten vorige maatregelen

HHNK_099

HHNK_069
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strak huidig peilbeheer, waardoor veel inlaat, dit kan wellicht
beter.
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Polder Zeevang
Waterlichaam

Polder Zeevang. M10: laagveen vaarten en kanalen.

Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Nee. De polder scoort nog matig op alle biologische kwaliteitselementen. Voor algen en macrofauna wordt
wel bijna goed gescoord. De doelen zijn al aangepast op de achtergrondbelasting.
Voor deze polder is ook de veenafbraak dominant voor de waterkwaliteit. De kritische grens en de
achtergrondbelasting zijn vrijwel gelijk aan elkaar. De bijdrage van de actuele bemesting en de waterinlaat
is beperkt ten opzichte van de achtergrondbelasting en kritische grenzen.
De veenafbraak zorgt voor een voedselrijk, productief, troebel watersysteem met slappe bodems met veel
slib. De voornaamste motor achter de veenafbraak is het grotendeels dynamische (met een peilmarge van
5-10 cm), lage peil. Een deel van het gebied is natuur en in beheer van Staatsbosbeheer. Hier is een flexibel
peilbeheer gerealiseerd, waardoor mogelijk de achtergrondbelasting in het gebied verbeterd. Na realisatie
ontstond in eerste instantie blauwalgenbloei en botulisme. De verblijftijden werden immers verlengd
terwijl de achtergrondbelasting hoog bleef. Inmiddels zijn aanvullende maatregelen uitgevoerd om
blauwalgenbloei en botulisme in de toekomst te voorkomen.
In dit gebied wordt niet gemaaid, omdat er niet of nauwelijks vegetatie tot ontwikkeling komt op de slappe
bodems.
De belasting vanuit actuele bemesting is niet bijzonder hoog, met specifieke bovenwettelijke maatregelen
vanuit het landbouwportaal kan deze mogelijk nog verder worden gereduceerd. Maatregelen op peilbeheer
zijn hier niet meer voorgesteld. In het gebied van Staatsbosbeheer wordt hier nu al mee geëxperimenteerd.
Vraag is of op termijn hierdoor een betere kwaliteit tot ontwikkeling komt; blauwalgenbloei en botulisme
trad in 2018 op, wat een extreem jaar was qua weersomstandigheden.
De ecologische waterkwaliteit kan nog wel verder worden verbeterd door de heterogeniteit in het gebied
te benutten en actief de vegetatieontwikkeling te stimuleren. In de haarvaten van het systeem kan de
invloed van gebiedsvreemd water worden beperkt, het maaibeheer kan natuurvriendelijker worden
uitgevoerd en de overruimte in de watergangen worden benut voor de ontwikkeling van vegetatie.
Er zijn 20 á 30 IBA’s aanwezig verspreid over het gebied, maar in de analyse van ESF7 wordt geen grote
bijdrage BZV van IBA’s verwacht.
Het draagvlak in dit gebied heeft schade opgelopen door de implementatie van maatregelen aan
peilbeheer door Staatsbosbeheer. Als hier aanvullende maatregelen worden voorgesteld, is eerst
draagvlakherstel nodig. Verdere reductie van inlaat en een flexibeler peilbeheer is hier wel wenselijk, maar
moet wel zorgvuldig worden uitgevoerd.

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

ID_HHNK

naam_HHNK

gebied

HHNK_015

landbouw:
bovenwettelijke
maatregelen (nutriënten)
landbouw: toezicht en
handhaving (nutriënten)
aangepast maaibeheer
afrasteren van oevers
om de vegetatiegroei op
gang te brengen.

HHNK_018
HHNK_042
HHNK_047
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specifieke invulling van de maatregel voor het waterlichaam

wl+ow

maximaal
pakket
x

wl+ow

x

wl+ow

x

belasting vanuit actuele bemesting is hier al niet heel hoog,
verdere reductie draagt wel bij aan verbetering
Vegetatiegroei op gang brengen.

wl+ow

x

belasting vanuit actuele bemesting is hier al niet heel hoog,
verdere reductie draagt wel bij aan verbetering

Draagt bij aan zowel de oevervegetatie als aan de ondergedoken
vegetatie door voorkomen afspoeling en daarmee verbetering
waterbodemstructuur.
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Krommenieër Woudpolder
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Krommenieër Woudpolder. M10: laagveen vaarten en kanalen.
Nee. Alleen macrofauna scoort goed, de overige biologische kwaliteitselementen scoren matig. De doelen
zijn al aangepast op de achtergrondbelasting.
Net als veel andere waterlichamen in Laag Holland, is veenafbraak een belangrijke oorzaak van de huidige
waterkwaliteit. De achtergrondbelasting ligt hier net onder de kritische grenzen voor het watersysteem.
Waterinlaat is hier, meer dan in de andere polders van Laag Holland, een grote bron van nutriënten. Ook
actuele bemesting is hier nog belangrijk (minder dan de inlaat van water). Door de veenafbraak is er sprake
van slappe bodems met veel nutriëntenrijke slib. Daarnaast is het peilbeheer, de taludhelling, de
dieptevariatie en het zoutgehalte niet optimaal voor de ontwikkeling van de ecologische waterkwaliteit.
in het maximale pakket wordt de belasting met nutriënten hier verder aangepakt en het peilbeheer
optimaal ingericht om de veenafbraak tegen te gaan. De inlaatbehoefte kan worden gereduceerd door het
aantal onderbemalingen te verminderen. Ook kan worden overwogen een alternatief inlaattracé in te
richten.
Er wordt niet verwacht dat met deze maatregelen de huidige doelen wel worden behaald. Daarmee is
mogelijk verdere aanpassing van de doelen nodig. De berekeningen dienen om dit te kwantificeren en
gelijktijdig inzicht te verkrijgen, wat er in het gebied wél mogelijk is.
Desondanks kan de ecologische waterkwaliteit (lokaal) nog wel verder worden verbeterd door de
heterogeniteit in het gebied te benutten en actief de vegetatieontwikkeling te stimuleren. In de haarvaten
van het systeem kan de invloed van gebiedsvreemd water worden beperkt, het maaibeheer kan
natuurvriendelijker worden uitgevoerd en de overruimte in de watergangen worden benut voor de
ontwikkeling van vegetatie.
Bij implementatie van maatregelen is het belangrijk de bestaande natuur- en cultuurhistorische waarden
van de nationale landschappen (Laag Holland en de Stelling) niet te verstoren.

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Vanuit de ecologische waterkwaliteit is isolatie van (delen van het) gebied wenselijk. Dat moet wel
zorgvuldig gebeuren. Naar verwachting is het draagvlak voor deze maatregel zeer beperkt.
Daarnaast is verdere benutting van de mogelijkheden uit het landbouwportaal hier wenselijk, vooral de
maatregelen gericht op vegetatieontwikkeling.

ID_HHNK

naam_HHNK

gebied

HHNK_015

landbouw:
bovenwettelijke
maatregelen
(nutriënten)
landbouw: toezicht
en handhaving
(nutriënten)
flexibel peilbeheer,
optimaliseren
peilbeheer
aangepast
maaibeheer
afrasteren van
oevers om de
vegetatiegroei op
gang te brengen.
onderzoek
peilbeheer

HHNK_018

HHNK_040

HHNK_042
HHNK_047
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specifieke invulling van de maatregel voor het waterlichaam

wl+ow

maximaal
pakket
x

wl+ow

x

Beperkte mate van doelbereik verwacht van deze maatregel in dit
gebied.

wl

x

Inlaat is hier een forse post, groter nog dan de actuele belasting. Ook
nadrukkelijk andere bron van inlaatwater.

wl+ow

x

Op gang brengen van de vegetatieontwikkeling.

wl+ow

x

Op gang brengen van de vegetatieontwikkeling.

ow

x

Inlaat is hier een forse post, groter nog dan de actuele belasting. Hoe
kan hiermee worden geoptimaliseerd? Ook isolatie van deel van het
gebied of het beperken van de invloed van gebiedsvreemd water in
delen van het gebied is een optie.

Beperkte mate van doelbereik verwacht van deze maatregel in dit
gebied.

KRW-maatregelen hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2022-2027

Polder Assendelft
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Polder Assendelft. M10: laagveen vaarten en kanalen.
Nee. Er wordt ontoereikend gescoord op algen en waterflora, en matig op macrofauna en vis. De doelen
zijn al aangepast op de hoge achtergrondbelasting.
Net als in andere delen van Laag Holland, is de veenafbraak het belangrijkste knelpunt. Ten opzichte van de
andere waterlichamen in Laag Holland, is de belasting op het watersysteem door deze veenafbraak
extreem hoog. De achtergrondbelasting ligt hier een factor 2-3 boven de kritische belasting. Het geringe
percentage open water is hier mede debet aan (het aantal kg nutriënten wordt verdeeld over een kleiner
aantal m2 oppervlaktewater). Ook inlaat en actuele bemesting zijn nog belangrijke bronnen van nutriënten.
Naast de belasting, bestaan er knelpunten door de slappe, slibrijke bodem, peilbeheer, taludinrichting, de
dieptevariatie en door organische belasting (veenafbraak).
Het beperken van de nutriëntenvrachten in dit gebied lijkt niet zinvol. Zelfs bij ingrijpende peilmaatregelen
(die vanwege de functies hier niet realistisch lijken) is het onwaarschijnlijk dat de belasting in het gebied
beneden de kritische grenzen wordt gebracht, mede vanwege de hoge sulfaatgehalten. Dit wordt wel
doorgerekend in het maximale pakket om zo de mate van doelbereik bij verdere belastingreductie te
onderzoeken. Ook inlaatreductie wordt meegenomen in de belastingreductie; inlaat is hier een forse bron.
Wanneer de belasting niet voldoende kan worden gereduceerd is het verminderen of aanpassen van de
inlaat echter onverstandig vanwege de verlenging van de verblijftijden in het gebied.
Aanvullend kan de heterogeniteit in het gebied beter worden benut: het verbeteren van de
ontwikkelingsmogelijkheden voor vegetatie, door een verdere implementatie van natuurvriendelijk beheer,
het verflauwen van oevers en eventueel stekken van riet. Beperken van het afkalven van de oevers door
stimuleren van de ontwikkeling van de oevervegetatie.
Er zijn verschillende IBA’s in het gebied aanwezig, volgens de analyse van ESF-7 is het BZV van IBA’s met
0,04 laag, dus geen knelpunt op waterlichaamschaal.
De mogelijkheden zijn hier zeer beperkt door de extreme hoge achtergrondbelasting. Vooral het stimuleren
van de vegetatieontwikkeling (beheer, mogelijkheden in landbouwportaal) is hier wenselijk.
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specifieke invulling van de maatregel voor het waterlichaam
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maximaal
pakket
x

wl+ow

x

wl
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Beperkte mate van doelbereik verwacht van deze maatregel in dit
gebied.
Haarvaten van het watersysteem, sturen bijvoorbeeld door meer
kopsloten te creëren waarin de indringing van gebiedsvreemd
water wordt beperkt.

benutten ruimte primair
systeem voor
plantengroei
benutten ruimte
secundair systeem voor
plantengroei
benutten ruimte tertiair
systeem voor
plantengroei
inrichting
natuurvriendelijke
oevers (<3 m, stilstaand)
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inrichting
natuurvriendelijke
oevers (>10 m,
stilstaand)
inrichting
natuurvriendelijke
oevers (3-10 m,
stilstaand)
verondiepen: aanleg van
vooroevers

wl
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onderzoek peilbeheer

wl+ow
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Beperkte mate van doelbereik verwacht van deze maatregel in dit
gebied.

watersysteem is erg krap gedimensioneerd. Met
natuurvriendelijke oevers (grondaankoop) kan zowel het
wateroppervlak worden vergroot als de kwaliteit worden
verbeterd.
watersysteem is erg krap gedimensioneerd. Met
natuurvriendelijke oevers (grondaankoop) kan zowel het
wateroppervlak worden vergroot als de kwaliteit worden
verbeterd.
watersysteem is erg krap gedimensioneerd. Met
natuurvriendelijke oevers (grondaankoop) kan zowel het
wateroppervlak worden vergroot als de kwaliteit worden
verbeterd.
Op gang brengen van de vegetatiegroei, submerse vegetatie.
Geringe diepte zorgt ervoor dat het lichtklimaat snel op orde is,
ook bij een relatief hoge belasting.
Inlaat is hier, ook in vergelijking met andere delen van
Noorderkwartier, een zeer forse bron. Welke mogelijkheden zijn
er om deze bron hier te beperken? Als de belasting niet
voldoende kan worden gereduceerd, is inlaatbeperking
onverstandig vanwege de toenemende kans op overlast.
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uitvoeren aanbevelingen
uit voorgaande
onderzoeksmaatregel

wl+ow

x
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De Schermer Noord
Waterlichaam

De Schermer Noord. M3: gebufferde (regionale) kanalen.

Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Nee. Algen en vis scoren matig, waterflora scoort wel goed en macrofauna ontoereikend. De doelen zijn in
het verleden al aangepast op de achtergrondbelasting.
De Schermer Noord is een droogmakerij met kleibodems en wijkt daarmee af van de andere gebieden in
Laag Holland. Echter ook hier is de achtergrondbelasting hoog, veel hoger dan de kritische grenzen van het
systeem. Daarnaast is de belasting vanuit de landbouw hier een forse bron van nutriënten. De Schermer
Noord is een gebied met een belangrijke functie voor landbouw en veeteelt. Het watersysteem is hier ook
op ingericht; het watersysteem is krap en er is weinig ruimte voor verbeteringsmaatregelen, zowel qua
fysieke ruimte als qua draagvlak.
Daarnaast is het beheer en de inrichting van de watergangen niet optimaal voor de ecologische
ontwikkeling. Het gaat vooral mis op peilbeheer, de taludinrichting, de dieptevariatie en de zoutgehaltes.
Tenslotte is het zuurstofgehalte vaak niet op orde. Dat heeft mogelijk te maken met de uit- en afspoeling
van mest, maar mogelijk ook met het grote aandeel watergangen dat bedekt is met kroos.
Verlagen van de belasting vanuit de landbouw met bovenwettelijke maatregelen vanuit het
landbouwportaal. De verwachting op basis van de achtergrondbelasting is dat de doelen met de
beschikbare maatregelen niet gehaald worden. Op basis van een berekening met de KRW-verkenner kan de
mate van doelbereik inzichtelijk worden gemaakt.
Desondanks kan (lokaal) op maatregelen worden ingezet: het benutten van de heterogeniteit in het gebied,
het verbeteren van de ontwikkelingsmogelijkheden voor vegetatie, door een verdere implementatie van
natuurvriendelijk beheer, het verflauwen van oevers en eventueel stekken van riet. Maatregelen ter
reductie van de belasting zorgen naar verwachting niet voor helder water in het gehele gebied. Echter in
delen van het gebied kan hiermee nog wel winst worden behaald: helderder water in de haarvaten van het
watersysteem.
Er zijn meerdere IBA’s aanwezig verspreid over het gebied, maar in de analyse van ESF7 wordt geen BZV
van IBA’s verwacht.
In dit gebied is het draagvlak voor maatregelen beperkt en worden de mogelijkheden in het
landbouwportaal (en ruimte voor groei) maar weinig benut. Dit kan worden gestimuleerd in het
gebiedsproces.

Maatregelenstrategie

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?
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Daarnaast wordt er mogelijk doorgespoeld
(onnodig veel water ingelaten) en kan dit worden geoptimaliseerd)
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De Schermer Zuid
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

De Schermer Zuid. M30: zwak brakke wateren.
Nee. Er wordt matig gescoord op algen en vis. Waterflora en macrofauna zijn niet bemonsterd, maar op
basis van de bemonsteringen in het overige water wordt niet verwacht dat hier wel goed op wordt
gescoord. Er heeft al een doelaanpassing plaatsgevonden.
De Schermer Zuid is, net als de Schermer Noord, een droogmakerij. In dit gebied is echter veel meer veen
aanwezig (42% veengrond). Het percentage open water is laag voor Noord-Hollandse begrippen. Daarmee
kent de Schermer Zuid het ‘slechtste van twee werelden’: de hoge achtergrondbelasting en
veenafbraakproblematiek die zo typerend is voor Laag Holland, en de ecologisch ongunstige inrichting van
het watersysteem op de sterke agrarische functie die in de droogmakerijen kan worden gevonden. In het
watersysteem is weinig ruimte voor verbeteringsmaatregelen, zowel qua fysieke ruimte als qua draagvlak.
De achtergrondbelasting ligt hier een factor 2-3 boven de kritische grenzen. Daarnaast is de inrichting en
het beheer niet optimaal voor de ecologische ontwikkeling: het peilbeheer, de dieptevariatie, de
zoutgehaltes (delen van de droogmakerij kennen een forse, zoute kwel), het maaibeheer en het
zuurstofgehalte is niet op orde (mest, veenafbraak, kroosdekken).
Verlagen van de belasting vanuit de landbouw met bovenwettelijke maatregelen vanuit het
landbouwportaal. De verwachting op basis van de achtergrondbelasting is dat de doelen met de
beschikbare maatregelen niet gehaald worden. Op basis van een berekening met de KRW-verkenner kan de
mate van doelbereik inzichtelijk worden gemaakt. Aanvullend kan voor de veengebieden worden
onderzocht, waar remming van de veenafbraak met peiloptimalisatie nog mogelijk is.
Er kan (lokaal) worden ingezet op de heterogeniteit in het gebied: het verbeteren van de
ontwikkelingsmogelijkheden voor vegetatie, door een verdere implementatie van natuurvriendelijk beheer,
het verflauwen van oevers en eventueel stekken van riet. Maatregelen ter reductie van de belasting zorgen
naar verwachting niet voor helder water in het gehele gebied. Echter in delen van het gebied kan hiermee
nog wel winst worden behaald: helderder water in de haarvaten van het watersysteem.
Er zijn meerdere IBA’s aanwezig verspreid over het gebied, maar in de analyse van ESF7 wordt geen BZV
van IBA’s verwacht.
De mogelijkheden in dit gebied, ook voor lokale verbetering zijn zeer beperkt.
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75 % van polder vrij grote drooglegging (vermoedelijk, dit
onderzoeken!), hier ruimte voor flexibeler peil en hoger peil
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inrichting
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stilstaand)
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van vooroevers
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van watergangen
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onderzoeken of drooglegging groot is en ruimte biedt voor flexpeil.
Daarnaast wordt er mogelijk doorgespoeld (onnodig veel water
ingelaten) en kan dit worden geoptimaliseerd)
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De Beemster
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

De Beemster. M3: gebufferde (regionale) kanalen.
Nee. Er wordt matig gescoord op algen en macrofauna. Vis en waterflora scoren wel goed. De doelen zijn al
aangepast op de achtergrondbelasting.
De achtergrondbelasting is te hoog (ca. 1,5 keer de kritische grens). Daarnaast levert de landbouw een
forse bijdrage aan de nutriëntenbelasting. De droogmakerij (op klei) kent een sterk landbouwkundig
gebruik en daaraan gerelateerde inrichting. De hoge productiviteit leidt tot een verslechterd lichtklimaat
door overmatige groei van algen. In de Beemster is weinig ruimte voor maatregelen, zowel qua fysieke
maatregelen als qua draagvlak.
Daarnaast zorgt het peilbeheer, de taludinrichting (steil) en matige dieptevariatie voor ongunstige
omstandigheden voor ecologische ontwikkeling. Plaatselijk blijkt bladval nog een probleem, blijkt uit de
ecoscans. Tenslotte is het zuurstofgehalte niet overal op orde (mest, blad, kroos).
Verlagen van de belasting vanuit de landbouw met bovenwettelijke maatregelen vanuit het
landbouwportaal. De verwachting op basis van de achtergrondbelasting is dat de doelen met de
beschikbare maatregelen niet gehaald worden. Op basis van een berekening met de KRW-verkenner kan de
mate van doelbereik inzichtelijk worden gemaakt.
Desondanks kan (lokaal)worden ingezet op het benutten van de heterogeniteit in het gebied: het
verbeteren van de ontwikkelingsmogelijkheden voor vegetatie, door een verdere implementatie van
natuurvriendelijk beheer, het verflauwen van oevers en eventueel stekken van riet. Maatregelen ter
reductie van de belasting zorgen naar verwachting niet voor helder water in het gehele gebied. Echter in
delen van het gebied kan hiermee nog wel winst worden behaald: helderder water in de haarvaten van het
watersysteem.
Er zijn meerdere IBA’s aanwezig verspreid over het gebied, maar in de analyse van ESF7 wordt geen BZV
van IBA’s verwacht.
Qua emissiereductie valt in dit gebied weinig te bereiken. Daarnaast is het draagvlak voor maatregelen in
dit gebied beperkt. Verdere benutting van de mogelijkheden in het landbouwportaal is hier wel wenselijk,
vooral gericht op de vegetatieontwikkeling. Ook de benutting van ruimte voor groei is hier wenselijk.
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Purmer
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Purmer. M3: gebufferde (regionale) kanalen.
Nee. Er wordt matig gescoord op macrofauna en algen, en ontoereikend op waterflora en vis. De doelen
zijn aangepast op de achtergrondbelasting.
De Purmer is een droogmakerij met klei- en veenbodems. De achtergrondbelasting is hoog, ca. 2-3 keer de
kritische grenzen. Daarnaast levert de landbouw nog een vrij hoge belasting. Als gevolg is het lichtklimaat
niet op orde. De waterbodems zijn slap met veel slib en sulfaat. Het peilbeheer, de taluds en de
dieptevariatie zijn niet optimaal voor de ecologische ontwikkeling. Ook het maaibeheer kan worden
verbeterd. Tenslotte is het zuurstofgehalte niet op orde (mest, veenafbraak).
Verlagen van de belasting vanuit de landbouw met bovenwettelijke maatregelen vanuit het
landbouwportaal. De verwachting op basis van de achtergrondbelasting is dat de doelen met de
beschikbare maatregelen niet gehaald worden. Op basis van een berekening met de KRW-verkenner kan de
mate van doelbereik inzichtelijk worden gemaakt. Er zou wel sterker ingezet kunnen worden op de
natuurdelen van de polder, om juist hier de situatie op orde te brengen. Hier zit met name ruimte in het
benutten van de heterogeniteit in het gebied: het verbeteren van de ontwikkelingsmogelijkheden voor
vegetatie, door een verdere implementatie van natuurvriendelijk beheer, het verflauwen van oevers en
eventueel stekken van riet. Maatregelen ter reductie van de belasting zorgen naar verwachting niet voor
helder water in het gehele gebied. Echter in delen van het gebied kan hiermee nog wel winst worden
behaald: helderder water in de haarvaten van het watersysteem.
Er zijn geen IBA’s of lozingspunten in dit gebied.
Een deel van de polder is natuur. Hier kan maximaal worden ingezet op waterkwaliteitsverbetering. In de
landbouwdelen van de polder valt weinig meer te halen, zowel qua draagvlak, als qua
gebiedseigenschappen. Het gaat dan vooral om het beter benutten van de mogelijkheden in het
landbouwportaal voor vegetatieontwikkeling en ruimte voor groei.
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Wijdewormer
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Wijdewormer. M30: zwak brakke wateren.
Nee. Op algen wordt ontoereikend gescoord, en op waterflora, macrofauna en vis matig. De doelen zijn al
bijgesteld op de achtergrondbelasting.
De achtergrondbelasting ligt hier 2-3 keer boven de kritische belasting. De polder is een (zwak) brakke
droogmakerij met deels veen en deels klei. Bovendien is het percentage open water klein (5-6%). Dit
resulteert in flab, kroos, een hoge visbiomassa en lage EKR’s. Naast de natuurlijke belasting, is ook het
huidige beheer en de inrichting een knelpunt. De inrichting van de polder is sterk op de landbouw gericht.
Het peilbeheer, de dieptevariatie, de zoet-zoutverbindingen en het maaibeheer zijn nadelig voor de
ecologische ontwikkeling.
Verwacht wordt dat ook met een verdere belastingreductie een helder watersysteem en de huidige doelen
niet haalbaar zijn. In het maximale pakket worden emissiereductiemaatregelen en peilaanpassingen wel
doorgerekend, om zo inzicht te verkrijgen in de mate van doelbereik. Mogelijk kan in een deel van het
gebied wel een betere kwaliteit worden gerealiseerd met deze maatregelen. Denk daarbij aan het
stimuleren van de vegetatie-ontwikkeling door een ander maaibeheer, aanplant/stekken, het benutten van
de overruimte in primair, secundair en tertiair water, de aanleg van vooroevers, etc.
In de landbouwdelen van de polder valt weinig meer te halen, zowel qua draagvlak, als qua
gebiedseigenschappen. Het gaat dan vooral om het beter benutten van de mogelijkheden in het
landbouwportaal voor vegetatieontwikkeling en ruimte voor groei.
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specifieke invulling van de maatregel voor het waterlichaam
Doelbereik wordt op basis van de achtergrondbelasting met
deze maatregel niet verwacht.
Doelbereik wordt op basis van de achtergrondbelasting met
deze maatregel niet verwacht.
Ten behoeve verbetering vegetatiekansen

Verbeteren kansen oevervegetatie
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Polder Heerhugowaard
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)
Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Polder Heerhugowaard. M3: gebufferde regionale kanalen.
Nee. Waterflora scoort ontoereikend, algen, macrofauna en vis scoren matig.
De achtergrondbelasting is hier gelijk aan de kritische grens voor het watersysteem. Daarnaast vormen de
belasting vanuit de landbouw en de belasting vanuit inlaatwater belangrijke posten. De belasting is
daarmee te hoog. Mede daardoor, maar ook door de forse waterdieptes, is het lichtklimaat niet op orde.
Daarnaast is het peilbeheer, het maaibeheer en de hoeveelheid slib in de watergangen nog niet gunstig
voor de ecologische ontwikkeling. Qua toxiciteit veroorzaken imidacloprid en zink soms nog toxische
effecten op de ecologische waterkwaliteit (stoffen gerelateerd aan stedelijk gebied).
Het peilbeheer is hier inmiddels al geoptimaliseerd door middel van een geautomatiseerde hoofdinlaat. Het
waterlichaam is een afvoerkanaal waarop diverse overstorten zijn gerealiseerd. De overstorten zijn juist
hierheen verplaatst om het stedelijke gebied te ontlasten. Kansen voor verbetering liggen daarmee vooral
in het stedelijke water. In stedelijk gebied zijn op diverse plaatsen al natuurvriendelijke oevers aangelegd in
de afgelopen periode.
Voor het stedelijke gebied wordt voorgesteld een gedetailleerdere systeemanalyse uit te voeren. De
bronnen en huidige sturende factoren voor de waterkwaliteit in stedelijk gebied zijn maar beperkt
inzichtelijk. Daarnaast kunnen de vegetatiekansen worden gestimuleerd.
In het stedelijke gebied zou de watersysteemanalyse in samenwerking met de gemeente kunnen worden
uitgevoerd en kan zo ook het maatregelenpakket gezamenlijk met de gemeente worden vormgegeven.
Daarbij zijn er ook overschrijdingen van toxische stoffen gerelateerd aan stedelijk gebied.
In het landelijke gebied is een betere benutting van de mogelijkheden in het landbouwportaal wenselijk.
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specifieke invulling van de maatregel voor het waterlichaam

Waterdiepte is hier erg groot, met vooroevers kunnen de gemiddelde
diepte en de kansen voor submerse vegetatie worden vergroot.

Systeem laadt onderweg op, maar het is onduidelijk waardoor dit
komt. 70% is stedelijk en deze bronnen zijn onvoldoende in beeld

KRW-maatregelen hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2022-2027

Polder Geestmerambacht
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Polder Geestmerambacht. M3: gebufferde (regionale) kanalen.
Nee. Alleen vis scoort goed. Algen scoren matig, macrofauna en waterflora scoren ontoereikend.
Het voornaamste knelpunt is de veenafbraak. De achtergrondbelasting is gelijk aan de kritische belasting
van het gebied. Ook zorgt de veenafbraak voor een slecht lichtklimaat, een slappe, slibrijke waterbodem en
lage zuurstofconcentraties. Ook de nutriëntenbelasting uit de inlaat van water (nodig ter beperking
veenafbraak) en de actuele bemesting is nog hoog.
In het verleden was de polder Geestmerambacht zeer waterrijk (duizend-eilanden-rijk). In de vorige eeuw
heeft er grootschalige ruilverkaveling plaatsgevonden, waarbij grote percelen zijn aangelegd en sloten zijn
gedempt, waarmee het aandeel open water sterk is beperkt. Het gebied is nu optimaal ingericht voor de
landbouw en wordt ook op deze wijze beheert. Het maaibeheer is nu ook niet optimaal voor de ecologische
ontwikkeling.
Verwacht wordt dat ook met een verdere belastingreductie een helder watersysteem en de huidige doelen
niet haalbaar zijn. In het maximale pakket worden emissiereductiemaatregelen en peilaanpassingen wel
doorgerekend, om zo inzicht te verkrijgen in de mate van doelbereik. Mogelijk kan in een deel van het
gebied wel een betere kwaliteit worden gerealiseerd met deze maatregelen. Met specifieke maatregelen
die de heterogeniteit in het gebied benutten kan mogelijk wel de ecologische kwaliteit van het gebied
worden verhoogd. Denk daarbij aan het stimuleren van de vegetatie-ontwikkeling door een ander
maaibeheer, aanplant/stekken, het benutten van de overruimte in primair, secundair en tertiair water, de
aanleg van vooroevers, etc.
In de landbouwdelen van de polder valt weinig meer te halen, zowel qua draagvlak, als qua
gebiedseigenschappen. Het gaat dan vooral om het beter benutten van de mogelijkheden in het
landbouwportaal voor vegetatieontwikkeling en ruimte voor groei.
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specifieke invulling van de maatregel voor het waterlichaam

vasthouden water in haarvaten van het systeem
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Polder Schagerkogge
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Polder Schagerkogge. M3: gebufferde (regionale) kanalen.
Nee. Alg scoort matig, evenals macrofauna en vis. Waterflora scoort ontoereikend.
De achtergrondbelasting is gelijk aan de kritische belasting. De inlaat van water is in dit gebied echter ook
een hele forse bron. Deze inlaat zorgt er ook voor dat de zoutgehaltes in het gebied minder gunstig zijn.
Daarnaast is de actuele bemesting in de landbouw nog een forse bron. Het gehele gebied is hoogbelast en
troebel, met veel alg, een hoge visbiomassa, kroos, flab en woekerende waterplanten. Daarnaast is het
maaibeheer intensief en ongunstig voor de ontwikkeling van de vegetatie.
Verwacht wordt dat ook met een verdere belastingreductie een helder watersysteem en de huidige doelen
niet haalbaar zijn. In het maximale pakket worden emissiereductiemaatregelen en peilaanpassingen wel
doorgerekend, om zo inzicht te verkrijgen in de mate van doelbereik.
Mogelijk kan in een deel van het gebied wel een betere kwaliteit worden gerealiseerd met deze
maatregelen. Vanuit zowel de landbouw als vanuit de ecologische waterkwaliteit kan een verdere
beperking van de inlaat wenselijk zijn. Deze zorgt zowel voor ongunstige zoutgehaltes in het gebied, als
voor een hoge belasting met nutriënten, en lijkt veel groter dan vanuit peilbeheer noodzakelijk is. Mogelijk
wordt de inlaat momenteel ingezet om kroos en flab het systeem uit te spoelen (symptoombestrijding).
Aanvullend kan met specifieke maatregelen die de heterogeniteit in het gebied benutten mogelijk (lokaal)
de ecologische kwaliteit van het gebied worden verhoogd. Denk daarbij aan het stimuleren van de
vegetatie-ontwikkeling door een ander maaibeheer, aanplant/stekken, het benutten van de overruimte in
primair, secundair en tertiair water, de aanleg van vooroevers, etc.
Een ander peilbeheer is hier wenselijk. Zowel voor het landbouwkundig gebruik (zoutgehaltes) als de
ecologische waterkwaliteit. In samenwerking met het gebied zou dit verder vorm gegeven kunnen worden.
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specifieke invulling van de maatregel voor het waterlichaam
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Gebruik van kooien, afrasten van vertrapte oever, gebruik van
afbreekbare netten om de vegetatiegroei te stimuleren
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Waterlichaam
Huidige toestand op
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Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?
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Grootslag. M3: gebufferde (regionale) kanalen.
Nee. Algen scoren ontoereikend, waterflora en macrofauna matig. Vis scoort wel goed.
De belasting is te hoog. De achtergrondbelasting ligt boven de kritische grenzen. Daarnaast is er veel
belasting vanuit de actuele bemesting. Er komt in het gebied veel kroos, flab en alg voor. De visbiomassa
hoog, met veel bodemomwoelende vis. Het water is daarom ook erg troebel.
Daarnaast is het peilbeheer en het maaibeheer ongunstig voor de ecologische ontwikkeling en ligt er nog
veel slib op de bodem van de watergangen.
Tenslotte zijn er toxische effecten van imidacloprid, pyraclostrobin en zink. Imidacloprid en zink zijn vooral
gerelateerd aan stedelijk afvalwater, pyraclostrobin is een fungicide die vooral bij druiven en graan en op
gazons wordt ingezet. Zink komt ook veel vrij bij landbouw en veeteelt.
Verwacht wordt dat ook met een verdere belastingreductie een helder watersysteem en de huidige doelen
niet haalbaar zijn. In het maximale pakket worden emissiereductiemaatregelen en peilaanpassingen wel
doorgerekend, om zo inzicht te verkrijgen in de mate van doelbereik.
Mogelijk kan in een deel van het gebied wel een betere kwaliteit worden gerealiseerd met deze
maatregelen. Denk daarbij aan het stimuleren van de vegetatie-ontwikkeling door een ander maaibeheer,
aanplant/stekken, het benutten van de overruimte in primair, secundair en tertiair water, de aanleg van
vooroevers, etc.
In de landbouwdelen van de polder valt weinig meer te halen, zowel qua draagvlak, als qua
gebiedseigenschappen. Het gaat dan vooral om het beter benutten van de mogelijkheden in het
landbouwportaal voor vegetatieontwikkeling en ruimte voor groei.
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specifieke invulling van de maatregel voor het waterlichaam
In dit gebied zijn veel specifieke verontreinigingen van
gewasbeschermingsmiddelen.
Doelbereik wordt op basis van de achtergrondbelasting met
deze maatregel niet verwacht.

er zijn veel oude brede watergangen die als secundair zijn
aangemerkt en dus ruim gedimensioneerd. Hier is ruimte voor
aanpassing profiel/natuurvriendelijke inrichting in het
bestaande profiel

zeer hoge biomassa (777 kg/ha) met hoog aandeel
bodemwoelende vis
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Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Westerkogge. M3: gebufferde (regionale) kanalen.
Nee. Voor algen wordt nog ontoereikend gescoord, de overige parameters scoren goed.
Het belangrijkste knelpunt is de belasting met nutriënten. De achtergrondbelasting is hoog (bijna gelijk aan
de kritische grenzen), daarnaast is de actuele bemesting een belangrijke post. De productiviteit komt hier
vooral tot uitdrukking in alg, waardoor het doorzicht hier niet op orde is. De bodem is rijk aan slib en veen
en levert veel na. De oevervegetatie is in dit gebied maar matig ontwikkeld. Tenslotte kan het maaibeheer
worden verbeterd en zijn er toxische effecten van met name drie stoffen: zink, arseen en imidacloprid.
Imidacloprid is meestal gerelateerd aan stedelijk gebied, echter zou in dit geval de stof ook gerelateerd
kunnen zijn aan de bollenteelt, waar de stof tot voor kort was toegestaan (coating van de bollen).
Verwacht wordt dat ook met een verdere belastingreductie een (geheel) helder watersysteem en de
huidige doelen niet haalbaar zijn. Het gebied biedt echter wel potentie en is ook in delen al helder, mogelijk
dat het areaal aan helder water door verdere belastingreductie kan worden vergroot. In het maximale
pakket worden emissiereductiemaatregelen wel doorgerekend, om zo inzicht te verkrijgen in de mate van
doelbereik. Aanvullend kan (lokaal) de ecologische kwaliteit worden verhoogd, met specifieke maatregelen
die de heterogeniteit in het gebied benutten. Denk daarbij aan het stimuleren van de vegetatieontwikkeling door een ander maaibeheer, aanplant/stekken, het benutten van de overruimte in primair,
secundair en tertiair water, de aanleg van vooroevers, etc.
Een betere benutting van de mogelijkheden in het landbouwportaal, zowel qua emissiereductie, als qua
beheer en inrichting.

ID_HHNK

naam_HHNK

gebied

HHNK_015

landbouw:
bovenwettelijke
maatregelen
(nutriënten)
landbouw: toezicht
en handhaving
(nutriënten)
benutten ruimte
primair systeem voor
plantengroei
benutten ruimte
secundair systeem
voor plantengroei
benutten ruimte
tertiair systeem voor
plantengroei
inrichting
natuurvriendelijke
oevers (<3 m,
stilstaand)
inrichting
natuurvriendelijke
oevers (>10 m,
stilstaand)
inrichting
natuurvriendelijke
oevers (3-10 m,
stilstaand)
habitatgeschiktheid
van watergangen
vergroten
stedelijk:
planvorming
(watertoets bij
inrichting nieuw
stedelijk gebied)

HHNK_018

HHNK_044

HHNK_045

HHNK_046

HHNK_048

HHNK_049

HHNK_050

HHNK_056

HHNK_086b

122

specifieke invulling van de maatregel voor het waterlichaam

wl+ow

maximaal
pakket
x

wl+ow

x

Doelbereik wordt op basis van de achtergrondbelasting met deze
maatregel niet verwacht. Vanwege de relatief lage
achtergrondbelasting, mogelijk wel in delen van het systeem.
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Uitbreiding stedelijk gebied Averhorn is een kans om waterinrichting
natuurvriendelijk te maken

Doelbereik wordt op basis van de achtergrondbelasting met deze
maatregel niet verwacht. Vanwege de relatief lage
achtergrondbelasting, mogelijk wel in delen van het systeem.
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Overige opmerkingen
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opgehaald uit het
gebiedsproces?

Polder Ursem. M3: gebufferde (regionale) kanalen.
Nee. Waterflora scoort matig, de overige parameters goed.
De KRW-monitoring op de biologische kwaliteitselementen laat een beter beeld zien dan het algemene
beeld dat ontstaat uit opnames in de polder en de watersysteemanalyse. Mogelijk ligt het KRWmonitoringspunt op een ‘gunstige’ locatie.
Het belangrijkste probleem is de hoge belasting met nutriënten. De achtergrondbelasting ligt boven de
kritische grenzen, daarnaast zijn de inlaat en de actuele bemesting een probleem. De hoge belasting komt
tot uiting in een hoge algen- en vissenbiomassa. Daarnaast zijn het peilbeheer, de dieptevariatie en de
slibgehalten ongunstig voor de ecologische ontwikkeling. Tenslotte is de zuurstofhuishouding niet altijd op
orde.
Binnen het waterlichaam kan de Ursemmerplas nog als apart deelgebied worden onderschreden. De plas
wordt vooral gebruikt voor sportvisserij en kampt jaarlijks met blauwalgenbloeien. In het verleden zijn hier
al maatregelen genomen zoals beluchting, maar tot op heden heeft dat niet geleid tot een oplossing voor
de problemen. De vijver is in particulier beheer. Voorheen was de plas een zwemwaterlocatie, maar deze is
inmiddels geschrapt.
Verwacht wordt dat ook met een verdere belastingreductie een helder watersysteem en de huidige doelen
niet haalbaar zijn. Verwacht wordt dat een verdere doelaanpassing nodig is. In het maximale pakket
worden emissiereductiemaatregelen en peilaanpassingen wel doorgerekend, om zo inzicht te verkrijgen in
de mate van doelbereik. Daarnaast wordt nader onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de huidige
problemen in de Ursemmerplas (met name: gespecificeerde water- en stoffenbalans en metingen aan o.a.
waterbodem) en implementatie van de bijbehorende maatregelen.
Tot slot kan lokaal de ecologische kwaliteit wel verbeterd worden door specifieke maatregelen die de
heterogeniteit in het gebied benutten. Denk daarbij aan het stimuleren van de vegetatie-ontwikkeling door
een ander maaibeheer, aanplant/stekken, het benutten van de overruimte in primair, secundair en tertiair
water, de aanleg van vooroevers, etc.
De ursemmerplas heeft een particuliere beheerder, verdere verbetering kan in samenspraak met deze
beheerder worden opgepakt. Vermoedelijk draagt de sportvisserij hier voor een belangrijk deel bij aan de
huidige toestand (lokvoer).
Voor het omringende landbouwgebied is een betere benutting van de mogelijkheden in het
landbouwportaal wenselijk, met name gericht op de vegetatieontwikkeling.
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specifieke invulling van de maatregel voor het waterlichaam
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veel overschrijdingen van humane fecaliën in Ursemerplas
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Amstelmeer. M30: zwak brakke wateren.
Nee. Algen en macrofauna scoren matig, waterflora en vis ontoereikend.
Het systeem is hoog productief. Verder is er weinig informatie beschikbaar, vanuit de watersyteemanalyse.
Er is geen water- en stoffenbalans van het systeem
Maximaal pakket: onderzoek oorzaken huidige waterkwaliteit, implementatie maatregelen.
Er is te weinig informatie over dit systeem. Eerst is nader onderzoek nodig.
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specifieke invulling van de maatregel voor het waterlichaam
er is weinig informatie beschikbaar over dit meer.
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Wieringermeer West
Waterlichaam

Wieringermeer West. M30: zwak brakke wateren.

Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Nee. Het waterlichaam scoort matig op algen en waterflora, en goed op macrofauna en vis. De doelen zijn in
het verleden aangepast op de achtergrondbelasting.
Het watersysteem is zeer hoog productief. Dat komt deels door de achtergrondbelasting (hoger dan de
kritische grens) en deels door de forse belasting vanuit actuele bemesting.
Als gevolg is het doorzicht niet op orde. Daarnaast is het peilbeheer ongunstig voor de ecologische
ontwikkeling en is de zuurstofhuishouding vaak niet op orde (mestafspoeling). Het zoutgehalte in de
watergangen is sterk aan verandering onderhevig.
In het gebied is weinig fysieke ruimte voor het implementeren van maatregelen.
Tenslotte worden in het waterlichamen hoge concentraties gemeten van stoffen met een toxisch effect op
de aquatische ecologie: met name PAK’s, daarnaast zink, nikkel en primicarb (toegelaten insecticide dat een
breed toepassingsgebied in de landbouw kent). Voor de PAK’s ging het om een incidentele verhoging (met
hoge toxische effecten).
Verwacht wordt dat ook met een verdere belastingreductie een helder watersysteem en de huidige doelen
niet haalbaar zijn. Verwacht wordt dat een verdere doelaanpassing nodig is. In het maximale pakket worden
emissiereductiemaatregelen en peilaanpassingen wel doorgerekend, om zo inzicht te verkrijgen in de mate
van doelbereik.
Mogelijk kan in een deel van het gebied wel een betere kwaliteit worden gerealiseerd met specifieke
maatregelen die de heterogeniteit in het gebied benutten. Denk daarbij aan het stimuleren van de vegetatieontwikkeling door een ander maaibeheer, aanplant/stekken, het benutten van de overruimte in primair,
secundair en tertiair water, de aanleg van vooroevers, etc. Daarnaast is de aanpak van toxische stoffen in het
gebied een belangrijk aandachtspunt. In dit gebied worden de hoogste overschrijdingen gemeten van alle
waterlichamen binnen Hollands Noorderkwartier, ook los van de incidentele verhoging van de PAK-waarden.

Maatregelenstrategie

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Een deel van het gebied wordt ontwikkeld voor bedrijvigheid. In samenspraak met de ontwikkelaars kan
mogelijk een natuurvriendelijker inrichting van het water rondom deze bedrijvigheid worden afgesproken.
Voor de ontwikkelaars kan een groen imago ook wenselijk zijn.
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specifieke invulling van de maatregel voor het
waterlichaam
Hier liggen veel stoffen boven de normen/hebben veel
stoffen toxische effecten, waaronder veel
gewasbeschermingsmiddelen.
Doelbereik wordt hier op basis van de
achtergrondbelasting niet verwacht.

Hier liggen veel stoffen boven de normen/hebben veel
stoffen toxische effecten, waaronder veel
gewasbeschermingsmiddelen.
Doelbereik wordt hier op basis van de
achtergrondbelasting niet verwacht.

Realisatie van de oevers uit SGBP 1 en 2, deze zijn deels
nog niet aangelegd
Realisatie van de oevers uit SGBP 1 en 2, deze zijn deels
nog niet aangelegd
Realisatie van de oevers uit SGBP 1 en 2, deze zijn deels
nog niet aangelegd
Er liggen hier een aantal PAK's incidenteel fors boven de
normen, daarnaast worden een aantal andere bijzondere
normoverschrijdend gevonden.
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(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Wieringermeer Oost. M31. Kleine brakke tot zoute wateren.
Nee. Het waterlichaam scoort goed op alg en vis, ontoereikend op waterflora en matig op macrofauna. De
doelen zijn in het verleden aangepast op de achtergrondbelasting.
Het watersysteem is zeer hoog productief. Dat komt deels door de achtergrondbelasting (hoger dan de
kritische grens) en deels door de forse belasting vanuit actuele bemesting.
Als gevolg is het doorzicht niet op orde. Daarnaast is het peilbeheer ongunstig voor de ecologische
ontwikkeling en is de zuurstofhuishouding vaak niet op orde (mestafspoeling). Het zoutgehalte in de
watergangen is sterk aan verandering onderhevig.
Tenslotte worden in het waterlichamen hoge concentraties gemeten van stoffen met een toxisch effect op
de aquatische ecologie: met name PAK’s, daarnaast zink, imidacloprid (gerelateerd aan de bollenteelt?
Deze toepassing is inmiddels verboden) en endrin (inmiddels verboden, persistent
gewasbeschermingsmiddel). Voor de PAK’s ging het om een incidentele verhoging.
Verwacht wordt dat ook met een verdere belastingreductie een helder watersysteem en de huidige doelen
niet haalbaar zijn. Verdere doelaanpassing wordt nodig geacht. In het maximale pakket worden
emissiereductiemaatregelen en peilaanpassingen wel doorgerekend, om zo inzicht te verkrijgen in de mate
van doelbereik.
Mogelijk kan in een deel van het gebied wel een betere kwaliteit worden gerealiseerd met deze
maatregelen. Er wordt bewust niet ingezet op de belastingreductie vanuit de RWZI omdat de overige
bronnen te groot worden geacht. Daarnaast kan de ecologische kwaliteit lokaal verbeterd worden door in
te zetten op specifieke maatregelen die de heterogeniteit van het gebied benadrukken. Denk daarbij aan
het stimuleren van de vegetatie-ontwikkeling door een ander maaibeheer, aanplant/stekken, het benutten
van de overruimte in primair, secundair en tertiair water, de aanleg van vooroevers, etc. Daarnaast is de
aanpak van toxische stoffen in het gebied een belangrijk aandachtspunt.
Een deel van het gebied wordt ontwikkeld voor bedrijvigheid. In samenspraak met de ontwikkelaars kan
mogelijk een natuurvriendelijker inrichting van het water rondom deze bedrijvigheid worden afgesproken.
Voor de ontwikkelaars kan een groen imago ook wenselijk zijn.
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aandeel bodemwoelende vis is groter dan 87.5 (grenswaarde
in analyse)
Er liggen hier een aantal PAK's incidenteel fors boven de
normen, daarnaast worden een aantal andere bijzondere
normoverschrijden gevonden.
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specifieke invulling van de maatregel voor het waterlichaam
Hier liggen veel stoffen boven de normen/hebben veel
stoffen toxische effecten, waaronder veel
gewasbeschermingsmiddelen.
Doelbereik wordt hier op basis van de achtergrondbelasting
niet verwacht.

Hier liggen veel stoffen boven de normen/hebben veel
stoffen toxische effecten, waaronder veel
gewasbeschermingsmiddelen.
Doelbereik wordt hier op basis van de achtergrondbelasting
niet verwacht.
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HHNK_099
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onderzoek peilbeheer
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Het oostelijk deel bevat veel tertiair water met particulier
hevels. Deze (en de belasting/inlaat) zijn onvoldoende in
beeld.
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Wieringerwaard
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Wieringerwaard. M3: gebufferde (regionale) kanalen.
Nee. Het waterlichaam scoort goed op waterflora en vis, ontoereikend op algen en matig op macrofauna.
De doelen zijn in het verleden aangepast op de achtergrondbelasting.
Het watersysteem is zeer hoog productief. Dat komt deels door de achtergrondbelasting (hoger dan de
kritische grens) en deels door de forse belasting vanuit actuele bemesting en de waterinlaat. De totale
belasting ligt daarmee een factor 4-5 boven de kritische grenzen.
Als gevolg is het doorzicht niet op orde. Daarnaast is het peilbeheer ongunstig voor de ecologische
ontwikkeling, evenals de taludinrichting, de dieptevariatie, het maaibeheer en de vispasseerbaarheid van
kunstwerken. Tenslotte kent het waterlichaam regelmatig lage zuurstofgehalten (mestafspoeling en
gerelateerd aan de hoge productiviteit van het watersysteem.
Verwacht wordt dat ook met een verdere belastingreductie een helder watersysteem en de huidige doelen
niet haalbaar zijn. Een verdere doelaanpassing wordt noodzakelijk geacht. In het maximale pakket worden
emissiereductiemaatregelen wel doorgerekend, om zo inzicht te verkrijgen in de mate van doelbereik. Er
staat nog een ‘schuld’ open van inrichtingsmaatregelen die nog uit moeten worden gevoerd als onderdeel
van SGBP2, dus deze zijn niet nieuw, maar bestaand. Dit maakt het verstrekken van subsidies, bijvoorbeeld
vanuit het landbouwportaal, moeilijk. Mogelijk kan in een deel van het gebied wel een betere kwaliteit
worden gerealiseerd met specifieke maatregelen die de heterogeniteit in het gebied benutten. Denk
daarbij aan het stimuleren van de vegetatie-ontwikkeling door een ander maaibeheer, aanplant/stekken,
het benutten van de overruimte in primair, secundair en tertiair water, de aanleg van vooroevers, etc.
De mogelijkheden zijn hier beperkt; met name het stimuleren van de vegetatieontwikkeling in het
landbouwkundige deel.
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specifieke invulling van de maatregel voor het
waterlichaam
Doelbereik wordt hiermee niet verwacht, mogelijk in delen
van het systeem
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Doelbereik wordt hiermee niet verwacht, mogelijk in delen
van het systeem
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praktisch geen ruimte door steile oevers en wegen direct
ernaast
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Aantal bijzondere normoverschrijdingen in deze polder.
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Anna Paulowna laag
Waterlichaam

Anna Paulowna laag. M30: zwak brakke wateren.

Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Nee. Er wordt goed gescoord op algen, macrofauna en vis. Waterflora scoort ontoereikend. De doelen zijn
aangepast op de achtergrondbelasting.
De relatief goede KRW-beoordeling is opvallend gezien de zeer hoge belasting van het gebied (een van de
hoogste binnen Hollands Noorderkwartier). De achtergrondbelasting ligt hier boven de kritische grenzen,
maar daarnaast zijn de inlaat van water en de actuele bemesting vanuit de landbouw nog zeer hoge posten.
Door de hoge belasting is het lichtklimaat hier niet op orde. Daarnaast is het peilbeheer, de dieptevariatie,
de zoutgehaltes, de zoet-zoutverbindingen voor vis en het maaibeheer niet optimaal voor de ecologische
ontwikkeling.
Verwacht wordt dat ook met een verdere belastingreductie een helder watersysteem en de huidige doelen
niet haalbaar zijn. Verdere doelaanpassing wordt daarom noodzakelijk geacht. In het maximale pakket
worden emissiereductiemaatregelen wel doorgerekend, om zo inzicht te verkrijgen in de mate van
doelbereik. Mogelijk kan in een deel van het gebied wel een betere kwaliteit worden gerealiseerd met deze
maatregelen. Aanvullend kan (lokaal) de kwaliteit worden verhoogd met specifieke maatregelen die de
heterogeniteit in het gebied benutten. Denk daarbij aan het stimuleren van de vegetatie-ontwikkeling door
een ander maaibeheer, aanplant/stekken, het benutten van de overruimte in primair, secundair en tertiair
water, de aanleg van vooroevers, etc.

Maatregelenstrategie

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

De mogelijkheden zijn hier beperkt; met name het stimuleren van de vegetatieontwikkeling in het
landbouwkundige deel.
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specifieke invulling van de maatregel voor het waterlichaam
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Hoogste belastingen van HHNK. Achtergrond is hoog, maar actuele
bemesting en inlaat ook heel hoog. Doelbereik wordt hier niet
verwacht.
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aandeel bodemwoelende vis is groter dan 87.5 (grenswaarde in
analyse)

Hoogste belastingen van HHNK. Achtergrond is hoog, maar actuele
bemesting en inlaat ook heel hoog. Doelbereik wordt hier niet
verwacht.
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Polders Egmondermeer
Waterlichaam
Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Maatregelenstrategie
(maximaal)

Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

Polders Egmondermeer. M3: gebufferde (regionale) kanalen.
Nee, geen van de kwaliteitselementen voldoet, algen, overige waterflora en macrofauna scoren
ontoereikend en vis scoort slecht.
Volgens de water- en stoffenbalans is de belasting veel te hoog en dit komt hoofdzakelijk door inlaat en
actuele bemesting. De achtergrondbelasting is vrij laag waardoor er ruimte is voor verbetering. Er komen
veel algenbloeien en dichte kroosbedekkingen voor. De bodem heeft een vrij dikke sliblaag met vrij veel
fosfaat en sulfaat. Ca en HCO3- zijn ongunstig en de pH is te laag. De oeverinrichting is ongeschikt en het
systeem is vrij verstuwd. Het zuurstofgehalte scoort slecht, vermoedelijk door BZV van afstromende mest.
Belasting vanuit de landbouw reduceren, en inlaat verminderen (of verplaatsen, of defosfatering
toepassen). Het systeem baggeren voor reductie van P en S, en verbetering van het diepteprofiel. Baggeren
is een symptoommaatregel zolang de externe belasting te hoog is. Aanpassing van het peilbeheer is in dit
gebied niet bespreekbaar en is dus niet als maatregel opgenomen. Aanvullende maatregelen zijn
maaibeheer optimaliseren, dieptevariatie aanbrengen in het systeem, oeverinrichting verbeteren, meer
rietzones en flauwere taluds aanleggen.
Er zijn IBA’s in het gebied aanwezig maar op basis van ESF7 wordt het BZV hiervan niet als een
belemmering gezien.
De mogelijkheden zijn hier beperkt; met name het stimuleren van de vegetatieontwikkeling in het
landbouwkundige deel.
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Inlaat is hier een forse post. Benutten haarvaten van het systeem,
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kansrijk, omdat de boezem om de polder heen loopt

aangepast
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specifieke invulling van de maatregel voor het waterlichaam

Afvoeren van maaisel na maaien kan de kwaliteit van dit waterlichaam
nog verder verbeteren.

Kooien, afrasteringen en afbreekbare netten om in delen de groei op
gang te brengen. Relevante maatregel vanwege hoge biomassa
bodemwoelende vis
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HHNK_056
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habitatgeschiktheid
van watergangen
vergroten
Uitvoeren actief
visstandsbeheer.
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Verbeteren dieptevariatie.
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aandeel bodemwoelende vis is groter dan 87.5 (grenswaarde in
analyse)

KRW-maatregelen hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2022-2027

Castricummerpolder
Waterlichaam

Castricummerpolder. M6a: grote ondiepe kanalen zonder scheepvaart.

Huidige toestand op
orde?
Waar gaat het mis?

Nee, kwaliteitselement overige waterflora scoort matig, ondanks reeds uitgevoerd doelverlaging.

Maatregelenstrategie
(maximaal)
Overige opmerkingen
Wat kan er worden
opgehaald uit het
gebiedsproces?

De belasting is veel te hoog en dit komt hoofdzakelijk door inlaat en actuele bemesting. De
achtergrondbelasting is echter ook al te hoog waardoor verwacht wordt dat doelaanpassing noodzakelijk is
om met maatregelen het doel te halen. Er komen veel algenbloeien, kroos, flab en een hoge visbiomassa
voor. Het doorzicht is beperkt door vrij grote diepte waardoor er weinig soorten waterplanten voorkomen.
De dieptevariatie is beperkt en het sulfaatgehalte van de bodem is hoog. Het strakke peilbeheer is
ongunstig voor de oeverontwikkeling en er zijn vrijwel geen NVO’s aanwezig. Het zuurstofgehalte scoort
matig, vermoedelijk door BZV van afstromende mest. Het maaibeheer is ongeschikt, er wordt weinig
maaisel afgevoerd.
Belasting vanuit de landbouw reduceren, en inlaat verminderen. Het peilbeheer verbeteren om inlaat tegen
te gaan en oeverontwikkeling te verbeteren. Maaibeheer optimaliseren, dieptevariatie aanbrengen in het
systeem, oeverinrichting verbeteren, meer rietzones en flauwere taluds aanleggen.
Er zijn geen lozingspunten of IBA’s aanwezig
De mogelijkheden zijn hier beperkt; met name het stimuleren van de vegetatieontwikkeling in het
landbouwkundige deel.
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specifieke invulling van de maatregel voor het waterlichaam
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Kooien, afrasteringen en afbreekbare netten om in delen de groei op
gang te brengen.
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van watergangen
vergroten
defosfatering

onderzoek
systeemanalyse
algemeen
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Verbeteren dieptevariatie.
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alternatief voor flexibel peilbeheer/optimaliseren peilbeheer,
wanneer inlaatbeperking niet mogelijk is. Alternatief kan ook een
helofytenfilter of biocascade worden overwogen.
belasting in stedelijk gebied niet goed in beeld, dit is door grote
scheiding landbouw en stedelijk lokaal een grote bron én verbetering
hier is het meest zichtbaar
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BIJLAGE D. MODELLERING KRW-VERKENNER
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De effecten van maatregelen op de EKR-scores in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) zijn berekend met behulp van de KRW-verkenner, versie 2.3.0.36993. Daarvoor is het
landelijke KRW-verkenner model 2.3. benut. In de modellering zijn de volgende stappen doorlopen:
-

Uitknippen van het model naar beheergebied HHNK (D.1);
Controle hydrologisch functioneren (D.1);
Toevoegen van de nutriëntenbelasting (D.2);
Controleberekening en kalibratie nutriënten (D.2);
Toevoegen van de ecologische stuurvariabelen (D.3);
Controleberekening en kalibratie ecologie (D.3);
Berekening EKR’s huidige situatie (D.3);
Toevoegen maatregelenscenario’s (impact op nutriënten en stuurvariabelen, D.4);
Berekening resultaten maatregelenscenario’s (D.4);
Iteratief doorrekenen afgewogen maatregelenscenario (D.4).

D.1. Hydrologie
Het LKM 2.3 is een landelijke modelschematisatie van alle waterlichamen in Nederland, opgebouwd in de KRWverkenner. De basis voor dit model ligt in het landelijke hydrologische instrumentarium (NHI). Versie 2.3 heeft
recent een aantal updates ondergaan, waarbij verbeteringen zijn doorgevoerd voor de regio Rijn West. Daarbij
zijn onder andere verbindingen tussen waterlichamen aangepast en verbeterd.
Van deze schematisatie is een uitsnede gemaakt van het beheergebied van HHNK, zie Figuur D. 1.

Figuur D. 1 Schematisatie van HHNK in de KRW-verkenner

De meeste waterlichamen in HHNK zijn daarbij geschematiseerd in één of twee knopen (blauwe rondjes) met
bijbehorend afwaterend gebied (groene vierkantjes). De boezems zijn met een groter aantal knopen
geschematiseerd. Tussen de waterlichamen zijn verbindingen gelegd (links) met een debiet op kwartaalbasis.
De berekeningen zijn daarmee van grof detail.
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De schematisatie is gecontroleerd met de metingen die bij HHNK beschikbaar zijn. Er blijken nog de volgende
afwijkingen te bestaan:
-

De wateroppervlakken wijken in een aantal gevallen af, met name in de geïsoleerde wateren. In de
berekeningen aan de belastingen is hiervoor gecompenseerd;
De uitwisseling tussen de waterlichamen wijkt af, met name op kwartaalniveau. Op jaarniveau komen
de debieten redelijk overeen. In de scenarioberekeningen is daarom uitgegaan van jaargemiddelden.

D.2. Waterkwaliteit
Er zijn berekeningen gedaan aan de nutriëntenconcentraties. Hierbij zijn de belastingen vanuit de
watersysteemanalyses ingevoerd in de KRW-verkenner. Vervolgens is het model gekalibreerd op de ‘huidige
situatie’. Daarbij is met een productie- en retentieterm gerekend (Excel), iteratief totdat de berekende
concentraties overeen kwamen met de gemeten concentraties.
Figuur D. 2. Gemeten en (iteratief) berekende concentraties

De bovenstaande Figuur D. 2 laat het eindresultaat van de kalibratie zien. Deze concentraties worden in de
berekeningen aan de ecologische kwaliteit (zie volgende paragraaf) gebruikt als de stuurvariabelen ‘N’ en ‘P’.
Voor een klein aantal waterlichamen (NL12_110, NL12_120, NL12_130 en NL12_445) komen de berekende en
gemeten concentratie niet exact overeen. Dat komt doordat het in dat geval waterlichamen betreft waar een
grote mate van afwenteling op plaatsvindt. Onzekerheden in de bovenstroomse waterlichamen kunnen dan
zorgen voor afwijkingen in het waterlichaam zelf.
In de maatregelenscenario’s (D.4) is de belasting gereduceerd, wanneer maatregelen impact hebben op de
nutriëntenbelasting. Deze nieuw berekende nutriëntenconcentraties zijn dan gebruikt voor de berekening van
de effecten van maatregelen.
D.3. Ecologie
De huidige situatie is ingevoerd in de KRW-verkenner. Voor de stuurvariabelen (chloride, peilbeheer,
oeverinrichting, onderhoud, connectiviteit en scheepvaart) is daarbij een waarde afgeleid op basis van de
watersysteemanalyses.
Daarbij is telkens op basis van de kentallen uit de KRW-verkenner (bijvoorbeeld oeverinrichting) een vertaling
gemaakt naar een indeling (voor oeverinrichting: waarde tussen 1 en 3) op basis van een berekening (voor
oeverinrichting: het percentage natuurvriendelijk ingerichte oever van de totale oeverlengte). Vervolgens zijn
de berekende waarden vergeleken met de gemeten waarden en zijn iteratief de inputwaarden voor de
stuurvariabelen aangepast om de gemeten en berekende EKR’s zo goed mogelijk overeen te laten komen
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(afwijking maximaal 15%). Daarbij is telkens met kennis van het systeem naar de stuurvariabelen gekeken en
zijn de stuurvariabelen aangepast, waar de grootste onzekerheden in liggen.
De onderstaande afbeeldingen, Figuur D. 3, Figuur D. 4, Figuur D. 6 en Figuur D. 5, geven het resultaat van de
kalibratie.
Figuur D. 3. Gemeten en berekende EKR-scores (vis)

Figuur D. 4. Gemeten en berekende EKR-scores (macrofauna).
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Figuur D. 6. Gemeten en berekende EKR-scores (fytoplankton)

Figuur D. 5. Gemeten en berekende EKR-scores (waterflora)

De kalibratie van gemeten en berekende EKR-scores geeft als eindresultaat een veel grotere spreiding van
gemeten en berekende scores dan bij de berekeningen van de nutriëntenconcentraties is te zien. Dat komt
doordat bij de berekeningen aan de nutriënten met retentie- en productiefactoren de concentraties vrij
nauwkeurig kunnen worden bepaald, terwijl in de ecologische kennisregels een veel grotere onzekerheid zit.
De factoren die worden ingevoerd hebben bovendien invloed op de verschillende biologische parameters,
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waardoor ook de combinatie van gemeten factoren van belang is. De belangrijkste afwijkingen worden
waarschijnlijk door de volgende factoren bepaald;
-

-

-

-

-

-

Voor algen wordt met name voor een aantal van de boezemsystemen een hogere score berekend dan
met de KRW-verkenner wordt berekend. De KRW-verkenner houdt geen rekening met verblijftijden.
Die zijn echter wel van belang voor de kans dat er bijvoorbeeld algenbloei optreedt (sterk bepalend
voor de EKR-scores), en zijn juist in de systemen met groter watertransport/doorspoeling (zoals de
boezems) van belang;
Macrofauna wordt sterk beïnvloed door de organische belasting, ammoniumbelasting en
bijbehorende lage zuurstofconcentraties. Beide parameters zijn in dit stadium niet in de KRWverkenner opgenomen;
Voor waterflora worden in het veenweidegebied vaak hogere scores berekend dan dat er worden
gemeten. De oorzaak ligt hier waarschijnlijk in de ESF habitatgeschiktheid. Een belangrijk probleem in
het veenweidegebied is de aanwezigheid van slappe waterbodems (uitspoeling van veen) waarin
waterplanten niet goed kunnen wortelen. Dit zit niet als parameter in de KRW-verkenner;
In een aantal gevallen worden extreem hoge N- en P-concentraties gemeten in het watersysteem,
vooral in de gebieden met een zeer hoge nutriëntenbelasting. Bij de afleiding van de ecologische
kennisregels in de KRW-verkenner is een bepaald databereik gebruikt. Naar verwachting vallen deze
extreem hoge waarden buiten het databereik dat is benut, omdat de ecologische kennisregels onder
deze omstandigheden onrealistische uitkomsten geven;
In een aantal gevallen worden extreem lage N- en P-concentraties gemeten in het watersysteem
(vooral in de Westerduinen, waar voorgezuiverd IJsselmeerwater in het waterlichaam wordt
gebracht). Daarvoor geldt hetzelfde als bij het bovenstaande aandachtspunt;
De meet- en monitoringspunten voor de KRW zijn niet altijd geheel representatief voor de
waterlichamen (in de vorige bijlage is benoemd, waar dit het geval is).

In de uiteindelijke uitkomsten van de berekeningen is met de verschillen als volgt omgegaan: het verschil
tussen het huidige scenario en de berekende effecten van de maatregelenscenario’s is bij de huidige toestand
opgeteld. Daarmee wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling te doen van de toekomstige
EKR’s.
Tabel D. 1 geeft een overzicht van de stuurvariabelen, zoals deze in de KRW-verkenner zijn gehanteerd voor de
‘huidige situatie’.
Tabel D. 1. Overzicht input stuurvariabelen huidige situatie
Waterlichaam
NL12_110

chloride
205,64

Peilbeheer
1,00

N-conc.
(mg/l)
4,19

P-conc.
(mg/l)
0,63

Oeverinrichting
2,30

Onderhoud
1,10

Connectiviteit
3,00

Scheepvaart
2,00

NL12_120

247,96

1,00

4,57

0,49

2,10

1,20

3,00

2,00

NL12_130

681,92

2,00

3,44

0,49

2,50

1,10

2,20

2,00

NL12_140

125,79

2,40

2,96

0,35

1,90

1,10

3,00

2,00

NL12_201

240,28

1,70

3,74

0,48

1,60

1,30

3,00

2,00

NL12_202

109,64

3,00

1,32

0,09

2,50

2,00

3,00

1,00

NL12_210

223,05

1,00

3,98

0,43

1,00

1,60

3,00

1,00

NL12_220

121,36

1,00

4,34

0,26

2,00

1,55

3,00

2,00

NL12_230

98,89

2,00

7,01

1,02

1,00

1,30

3,00

2,00

NL12_240

208,75

1,40

4,20

0,37

2,00

1,60

3,00

2,00

NL12_250

275,00

2,00

3,33

0,35

1,55

1,20

3,00

2,00

NL12_260

237,83

2,00

5,27

0,72

1,20

1,50

3,00

2,00

NL12_280

271,46

1,70

5,06

0,39

1,35

1,40

3,00

2,00

NL12_311

282,13

2,00

5,33

0,67

2,20

1,30

3,00

2,00

NL12_312

1054,17

2,00

6,20

1,06

1,00

1,00

2,50

1,00
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NL12_320

104,48

1,50

5,27

0,42

1,00

1,13

3,00

2,00

NL12_330

251,46

2,00

4,92

0,74

1,03

1,00

3,00

2,00

NL12_340

825,00

1,80

5,09

0,56

1,20

1,30

2,80

1,00

NL12_401

177,65

1,20

1,28

0,17

1,70

1,40

3,00

1,00

NL12_410

74,26

2,00

1,49

0,05

2,20

1,40

3,00

1,00

NL12_415

122,22

1,50

3,10

0,50

2,50

1,20

3,00

1,00

NL12_420

121,74

2,00

1,51

0,28

1,50

1,80

3,00

1,00

NL12_425

259,41

1,60

3,65

0,64

2,10

1,50

3,00

2,00

NL12_430

157,44

2,00

2,87

0,57

2,20

1,30

3,00

1,00

NL12_440

80,36

2,00

2,75

0,20

2,00

1,60

3,00

2,00

NL12_445

70,36

2,00

4,11

0,46

1,10

1,40

3,00

1,00

NL12_450

115,18

2,00

2,13

0,38

2,00

1,30

3,00

1,00

NL12_460

103,98

2,00

3,76

0,63

2,20

1,30

3,00

1,00

NL12_470

74,16

2,00

2,30

0,38

2,00

1,50

3,00

2,00

NL12_480

62,21

2,00

4,06

0,36

2,20

1,30

3,00

2,00

NL12_490

85,17

2,00

3,91

0,41

2,20

1,30

3,00

2,00

NL12_501

734,57

2,00

2,76

0,33

2,20

1,50

2,00

2,00

NL12_510

551,81

1,70

5,18

0,60

2,00

1,00

2,00

1,00

NL12_520

3580,00

1,70

5,17

0,16

2,00

1,40

1,80

1,00

NL12_530

255,59

1,00

5,34

0,48

2,00

1,20

3,00

2,00

NL12_540

687,61

2,00

5,34

0,95

2,10

1,50

2,00

1,00

NL12_550

208,64

2,00

5,80

0,67

1,10

1,10

3,00

1,00

NL12_610

1134,27

1,90

5,63

0,97

2,10

1,10

1,50

1,00

NL12_620

4802,99

2,10

4,26

0,44

2,00

1,00

1,50

1,00

NL12_630

3009,90

2,10

4,15

0,15

2,00

1,60

3,00

1,00

NL12_710

113,93

2,00

4,25

0,67

2,20

1,40

3,00

1,00

NL12_720

123,20

2,20

2,61

0,87

2,10

1,20

3,00

1,00

NL12_730

128,10

2,20

3,42

0,72

2,30

1,20

3,00

1,00

NL12_740

132,62

2,00

3,57

0,71

2,25

1,20

3,00

1,00

NL12_750

382,77

1,70

6,66

1,69

2,20

1,30

3,00

1,00

NL12_760

311,20

1,70

5,11

1,62

2,20

1,30

3,00

1,00

NL12_770

132,97

2,00

3,67

0,84

2,00

1,00

3,00

1,00

NL12_830

131,63

3,00

3,48

0,97

2,50

2,00

3,00

1,00

NL12_840

114,90

3,00

2,53

0,18

2,50

2,00

3,00

1,00

NL12_810

113,71

2,00

2,43

0,02

2,00

1,50

3,00

1,00

NL12_820

68,45

3,00

1,74

0,12

3,00

2,00

3,00

1,00

D.4. Maatregelen
Vervolgens zijn de effecten van de verschillende maatregelenscenario’s berekend. Daarbij is uitgegaan van de
maatregelen zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2 en bijlage C van de voorliggende rapportage.

Eerst is de impact van de maatregelen op de nutriëntenconcentraties berekend. In hoofdstuk 4 zijn de
aannames die zijn gedaan in deze berekeningen opgenomen. De volgende tabel en afbeeldingen geven de
resulterende berekende nutriëntenconcentraties voor de verschillende maatregelenscenario’s.
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Tabel D.2. Berekende nutriëntenconcentraties maatregelenscenario’s

gemeten

NL12_110

P
(mg/l)
0,63

N
(mg/l)
4,19

berekend
(huidige situatie)
P
N
(mg/l)
(mg/l)
0,46
3,22

NL12_120

0,49

4,57

0,49

4,19

0,45

3,91

0,49

4,18

0,45

3,90

0,41

3,53

NL12_130

0,49

3,44

0,46

3,26

0,42

2,99

0,43

3,08

0,41

2,91

0,37

2,64

NL12_140

0,35

2,96

0,35

2,96

0,32

2,68

0,28

2,41

0,28

2,40

0,28

2,40

NL12_202

0,09

1,32

0,09

1,32

0,09

1,32

0,09

1,28

0,07

0,99

0,09

1,28

NL12_210

0,43

3,98

0,43

3,98

0,41

3,83

0,43

3,98

0,41

3,83

0,38

3,56

NL12_220

0,26

4,34

0,26

4,34

0,25

4,24

0,25

4,15

0,25

4,15

0,25

4,15

NL12_230

1,02

7,01

1,02

7,01

0,97

6,65

1,02

7,01

0,97

6,65

0,92

6,29

NL12_240

0,37

4,20

0,37

4,20

0,36

4,12

0,37

4,20

0,36

4,12

0,34

3,85

NL12_250

0,35

3,33

0,35

3,33

0,35

3,29

0,33

3,16

0,27

2,54

0,33

3,16

NL12_260

0,72

5,27

0,72

5,27

0,70

5,10

0,67

4,93

0,67

4,93

0,67

4,93

NL12_280

0,39

5,06

0,39

5,06

0,37

4,83

0,39

5,06

0,37

4,83

0,35

4,60

NL12_311

0,67

5,33

0,67

5,33

0,61

4,88

0,67

5,33

0,61

4,88

0,56

4,43

NL12_312

1,06

6,20

1,06

6,20

0,98

5,76

1,06

6,20

0,98

5,76

0,88

5,13

NL12_320

0,42

5,27

0,42

5,27

0,39

4,84

0,42

5,27

0,39

4,84

0,34

4,25

NL12_330

0,74

4,92

0,74

4,92

0,69

4,60

0,74

4,92

0,69

4,60

0,62

4,12

NL12_340

0,56

5,09

0,56

5,09

0,51

4,66

0,56

5,09

0,51

4,66

0,45

4,07

NL12_401

0,17

1,28

0,17

1,28

0,17

1,28

0,17

1,28

0,17

1,28

0,17

1,28

NL12_410

0,05

1,49

0,05

1,49

0,05

1,49

0,05

1,49

0,05

1,49

0,05

1,49

NL12_415

0,50

3,10

0,50

3,10

0,46

2,87

0,50

3,10

0,46

2,87

0,42

2,65

NL12_420

0,28

1,51

0,28

1,51

0,27

1,47

0,26

1,42

0,27

1,47

0,26

1,42

NL12_425

0,64

3,65

0,64

3,65

0,60

3,42

0,64

3,65

0,60

3,42

0,56

3,20

NL12_430

0,57

2,87

0,57

2,87

0,54

2,72

0,43

2,16

0,51

2,56

0,43

2,16

NL12_440

0,20

2,75

0,20

2,75

0,18

2,50

0,16

2,25

0,16

2,25

0,16

2,25

NL12_445

0,46

4,11

0,39

3,63

0,36

3,33

0,23

2,23

0,33

3,03

0,23

2,23

NL12_450

0,38

2,13

0,38

2,13

0,35

1,97

0,38

2,13

0,35

1,97

0,31

1,74

NL12_460

0,63

3,76

0,63

3,76

0,58

3,44

0,52

3,11

0,52

3,11

0,52

3,11

NL12_470

0,38

2,30

0,38

2,30

0,36

2,20

0,35

2,10

0,35

2,10

0,35

2,10

NL12_480

0,36

4,06

0,36

4,06

0,33

3,75

0,36

4,06

0,33

3,75

0,31

3,44

NL12_490

0,41

3,91

0,41

3,91

0,38

3,62

0,41

3,91

0,38

3,62

0,35

3,33

NL12_510

0,60

5,18

0,60

5,18

0,54

4,68

0,60

5,18

0,54

4,68

0,48

4,19

NL12_520

0,16

5,17

0,16

5,17

0,14

4,72

0,16

5,17

0,14

4,72

0,13

4,24

NL12_530

0,48

5,34

0,48

5,34

0,44

4,93

0,48

5,34

0,44

4,93

0,41

4,52

NL12_540

0,95

5,34

0,91

5,29

0,85

4,94

0,86

4,91

0,83

4,78

0,67

3,91

NL12_550

0,67

5,80

0,67

5,80

0,60

5,20

0,51

4,38

0,53

4,61

0,51

4,38

NL12_610

0,97

5,63

0,97

5,63

0,86

5,00

0,75

4,37

0,75

4,33

0,75

4,37

NL12_620

0,44

4,26

0,44

4,26

0,40

3,85

0,36

3,45

0,34

3,28

0,36

3,45

NL12_630

0,15

4,15

0,15

4,15

0,14

3,78

0,12

3,42

0,12

3,39

0,12

3,42
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berekend
(generiek)
P
N
(mg/l)
(mg/l)
0,43
2,97

berekend
(afgewogen-)
P
N
(mg/l)
(mg/l)
0,45
3,14

berekend
(afgewogen+)
P
N
(mg/l)
(mg/l)
0,42
2,94

berekend
(maximaal)
P
N
(mg/l)
(mg/l)
0,36
2,50
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NL12_710

0,67

4,25

0,67

4,25

0,63

4,01

0,59

3,77

0,59

3,77

0,59

3,77

NL12_720

0,87

2,61

0,87

2,61

0,83

2,50

0,87

2,61

0,83

2,50

0,77

2,31

NL12_730

0,72

3,42

0,72

3,42

0,68

3,21

0,63

2,99

0,63

2,99

0,63

2,99

NL12_740

0,71

3,57

0,71

3,57

0,66

3,33

0,59

2,98

0,61

3,09

0,59

2,98

NL12_750

1,69

6,66

1,69

6,66

1,55

6,12

1,69

6,66

1,55

6,12

1,42

5,58

NL12_760

1,62

5,11

1,62

5,11

1,48

4,68

1,30

4,09

1,35

4,24

1,30

4,09

NL12_770

0,84

3,67

0,84

3,67

0,78

3,40

0,72

3,13

0,72

3,13

0,72

3,13

NL12_810

0,02

2,43

0,02

2,43

0,02

2,43

0,02

2,41

0,01

1,70

0,02

2,41

NL12_820

0,12

1,74

0,12

1,74

0,12

1,74

0,12

1,67

0,12

1,74

0,12

1,67

NL12_830

0,97

3,48

0,97

3,48

0,97

3,48

0,96

3,46

0,68

2,44

0,96

3,46

NL12_840

0,18

2,53

0,18

2,53

0,18

2,53

0,18

2,53

0,13

1,77

0,18

2,53

Afbeelding D.7 Berekende tot-P concentraties maatregelenscenario’s

Afbeelding D.8 Berekende tot-P concentraties maatregelenscenario’s
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Voor het afgewogen- pakket zijn de maatregelen in verschillende categorieën eerst los doorgerekend en zijn de
effecten per type maatregel bepaald, zie daarvoor de toelichting in hoofdstuk 4. Het uiteindelijke afgewogenpakket (zoals in bovenstaande tabellen en de onderstaande tekst gepresenteerd) bevat alleen die maatregelen,
die een significant effect (in dit geval gedefinieerd als meer dan 3% effect op de EKR-score) op de
waterkwaliteit hebben, gemiddeld over alle biologische waterkwaliteitselementen.
De modelresultaten voor nutriënten zijn vervolgens benut voor het bepalen van de EKR-scores per
waterlichaam. Daarvoor zijn de stuurvariabelen aangepast, die in tabel D.1. als resultaat van de kalibratie zijn
gepresenteerd. Voor scenario ‘generiek’ zijn de huidige stuurvariabelen gehanteerd, en is alleen de
nutriëntenconcentratie aangepast. Dit scenario bevat immers alleen maatregelen die ingrijpen op de
nutriëntenbelasting en bevat verder voortzetting van het huidige beleid.
In de onderstaande tabel wordt de input van de stuurvariabelen voor het ‘maximale pakket’ gepresenteerd.
Tabel D.3 Overzicht input stuurvariabelen maximale maatregelenpakket
OWMIDENT
NL12_110

chloride

N

P

205,64

peilbehe
er
2,00

Tot-P
(mg/l)
0,43

Oevers

0,33

Tot-N
(mg/l)
2,73

2,58

Onderhoud
1,10

connecti
viteit
3,00

Scheepvaart
2,00

NL12_120

2,00

247,96

1,00

2,98

0,22

3,51

0,31

2,10

1,20

3,00

2,00

NL12_130

681,92

2,00

1,49

0,25

2,14

0,33

3,00

1,33

2,20

2,00

NL12_140

125,79

2,50

2,40

0,28

2,40

0,28

2,19

1,49

3,00

2,00

NL12_201
NL12_202

240,28

1,70

1,04

109,64

3,00

1,28

0,03

1,94

0,18

2,40

2,00

3,00

2,00

0,09

1,28

0,09

3,00

2,00

3,00

1,00

NL12_210

223,05

2,10

3,56

0,38

3,56

0,38

1,00

1,60

3,00

1,00

NL12_220

121,36

1,00

4,15

0,25

4,15

0,25

2,21

1,55

3,00

2,00

NL12_230
NL12_240

98,89

2,00

6,29

0,92

6,29

0,92

2,02

1,34

3,00

2,00

208,75

2,10

3,85

0,34

3,85

0,34

2,09

1,82

3,00

2,00

NL12_250

275,00

2,10

3,16

0,33

3,16

0,33

2,32

1,73

3,00

2,00

NL12_260

237,83

2,00

4,93

0,67

4,93

0,67

1,50

1,77

3,00

2,00

NL12_280

271,46

2,10

4,60

0,35

4,60

0,35

1,56

1,40

3,00

2,00

NL12_311

282,13

2,10

4,43

0,56

4,43

0,56

2,44

1,30

3,00

2,00

NL12_312

1054,17

2,10

5,13

0,88

5,13

0,88

1,12

1,00

2,50

1,00

NL12_320

104,48

2,10

4,25

0,34

4,25

0,34

1,06

1,13

3,00

2,00

NL12_330

251,46

2,10

4,12

0,62

4,12

0,62

2,10

1,00

3,00

2,00

NL12_340

825,00

2,10

4,07

0,45

4,07

0,45

2,10

1,50

2,80

1,00

NL12_401

177,65

1,20

1,28

0,17

1,28

0,17

1,70

1,40

3,00

1,00

NL12_410

74,26

2,00

1,49

0,05

1,49

0,05

3,00

2,00

3,00

1,00

NL12_415

122,22

1,50

2,65

0,42

2,65

0,42

2,95

1,20

3,00

1,00

NL12_420

121,74

2,00

1,42

0,26

1,42

0,26

1,50

2,00

3,00

1,00

NL12_425

259,41

2,10

3,20

0,56

3,20

0,56

2,44

1,50

3,00

2,00

NL12_430

157,44

2,10

2,16

0,43

2,16

0,43

2,57

1,30

3,00

1,00

NL12_440

80,36

2,00

2,25

0,16

2,25

0,16

2,79

1,60

3,00

2,00

NL12_445

70,36

2,00

0,24

-0,05

1,53

0,12

1,64

1,40

3,00

1,00

NL12_450

115,18

2,10

1,74

0,31

1,74

0,31

3,00

1,30

3,00

1,00

NL12_460

103,98

2,00

3,11

0,52

3,11

0,52

2,22

1,50

3,00

1,00

NL12_470

74,16

2,00

2,10

0,35

2,10

0,35

2,22

1,50

3,00

2,00

NL12_480

62,21

2,00

3,44

0,31

3,44

0,31

3,00

1,30

3,00

2,00

NL12_490

85,17

2,00

3,33

0,35

3,33

0,35

2,20

1,30

3,00

2,00

NL12_501

734,57

2,00

0,36

-0,06

1,16

0,07

2,20

1,50

2,00

2,00
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NL12_510

551,81

1,70

4,19

0,48

4,19

0,48

2,00

1,00

2,00

1,00

NL12_520

3580,00

1,70

4,24

0,13

4,24

0,13

2,28

1,40

1,80

1,00

NL12_530

255,59

1,00

4,52

0,41

4,52

0,41

2,23

1,20

3,00

2,00

NL12_540

687,61

2,00

3,91

0,67

3,91

0,67

3,15

1,50

2,00

1,00

NL12_550

208,64

2,00

4,38

0,51

4,38

0,51

1,36

1,10

3,00

1,00

NL12_610

1134,27

1,90

4,37

0,75

4,37

0,75

3,00

2,00

1,50

1,00

NL12_620

4802,99

2,10

3,45

0,36

3,45

0,36

2,26

1,63

1,50

1,00

NL12_630

3009,90

2,10

3,42

0,12

3,42

0,12

3,00

1,86

3,00

1,00

NL12_710

113,93

2,10

3,77

0,59

3,77

0,59

3,00

2,00

3,00

1,00

NL12_720

123,20

2,30

2,31

0,77

2,31

0,77

3,00

2,00

3,00

1,00

NL12_730

128,10

2,30

2,99

0,63

2,99

0,63

3,00

1,61

3,00

1,00

NL12_740

132,62

2,10

2,98

0,59

2,98

0,59

3,00

2,00

3,00

1,00

NL12_750

382,77

2,10

5,58

1,42

5,58

1,42

3,00

2,00

3,00

1,00

NL12_760

311,20

2,10

4,09

1,30

4,09

1,30

3,00

2,00

3,00

1,00

NL12_770

132,97

2,00

3,13

0,72

3,13

0,72

2,00

2,00

3,00

1,00

NL12_830

131,63

3,00

3,46

0,96

3,46

0,96

2,50

2,00

3,00

1,00

NL12_840

114,90

3,00

2,53

0,18

2,53

0,18

2,50

2,00

3,00

1,00

NL12_810

113,71

2,00

2,41

0,02

2,41

0,02

3,00

2,00

3,00

1,00

NL12_820

68,45

3,00

1,67

0,12

1,67

0,12

3,00

2,00

3,00

1,00

In de onderstaande tabel wordt de input voor de stuurvariabelen voor het afgewogen+ pakket gepresenteerd.
Tabel D.4 Overzicht input stuurvariabelen afgewogen+ maatregelenpakket
OWMIDENT

chloride

Peilbeheer

Tot- N
(mg/l)

Tot -P
(mg/l)

oeverinrich
ting

onderhoud

Connectiviteit

Scheeptvaart

NL12_810

113,71

2,00

2,41

0,02

2,41

0,02

3,00

2,00

NL12_820

68,45

3,00

1,67

0,12

1,67

0,12

3,00

2,00

NL12_830

131,63

3,00

3,46

0,96

3,46

0,96

2,50

2,00

NL12_840

114,90

3,00

2,53

0,18

2,53

0,18

2,50

2,00

NL12_410

74,26

2,00

1,49

0,05

1,49

0,05

3,00

2,00

NL12_770

132,97

2,00

3,13

0,72

3,13

0,72

2,00

2,00

NL12_130

681,92

2,00

1,49

0,25

2,14

0,33

3,00

1,33

NL12_140

125,79

2,50

2,40

0,28

2,40

0,28

2,19

1,49

NL12_220

121,36

1,00

4,15

0,25

4,15

0,25

2,21

1,55

NL12_250

275,00

2,10

3,16

0,33

3,16

0,33

2,32

1,73

NL12_260

237,83

2,00

4,93

0,67

4,93

0,67

1,50

1,77

NL12_440

80,36

2,00

2,25

0,16

2,25

0,16

2,79

1,60

NL12_445

70,36

2,00

0,24

-0,05

1,53

0,12

1,64

1,40

NL12_550

208,64

2,00

4,38

0,51

4,38

0,51

1,36

1,10

NL12_610

1134,27

1,90

4,37

0,75

4,37

0,75

3,00

2,00

NL12_620

4802,99

2,10

3,45

0,36

3,45

0,36

2,26

1,63

NL12_730

128,10

2,30

2,99

0,63

2,99

0,63

3,00

1,61

NL12_110

205,64

1,00

4,19

0,63

2,30

1,10

3,00

2,00

NL12_120

247,96

1,00

4,57

0,49

2,10

1,20

3,00

2,00
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NL12_210

223,05

1,00

3,98

0,43

1,00

1,60

3,00

1,00

NL12_230

98,89

2,00

7,01

1,02

1,00

1,30

3,00

2,00

NL12_240

208,75

1,40

4,20

0,37

2,00

1,60

3,00

2,00

NL12_280

271,46

1,70

5,06

0,39

1,35

1,40

3,00

2,00

NL12_311

282,13

2,00

5,33

0,67

2,20

1,30

3,00

2,00

NL12_312

1054,17

2,00

6,20

1,06

1,00

1,00

2,50

1,00

NL12_320

104,48

1,50

5,27

0,42

1,00

1,13

3,00

2,00

NL12_330

251,46

2,00

4,92

0,74

1,03

1,00

3,00

2,00

NL12_340

825,00

1,80

5,09

0,56

1,20

1,30

2,80

1,00

NL12_415

122,22

1,50

3,10

0,50

2,50

1,20

3,00

1,00

NL12_425

259,41

1,60

3,65

0,64

2,10

1,50

3,00

2,00

NL12_430

157,44

2,00

2,87

0,57

2,20

1,30

3,00

1,00

NL12_450

115,18

2,00

2,13

0,38

2,00

1,30

3,00

1,00

NL12_480

62,21

2,00

4,06

0,36

2,20

1,30

3,00

2,00

NL12_490

85,17

2,00

3,91

0,41

2,20

1,30

3,00

2,00

NL12_501

734,57

2,00

2,76

0,33

2,20

1,50

2,00

2,00

NL12_510

551,81

1,70

5,18

0,60

2,00

1,00

2,00

1,00

NL12_520

3580,00

1,70

5,17

0,16

2,00

1,40

1,80

1,00

NL12_530

255,59

1,00

5,34

0,48

2,00

1,20

3,00

2,00

NL12_540

687,61

2,00

5,34

0,95

2,10

1,50

2,00

1,00

NL12_720

123,20

2,20

2,61

0,87

2,10

1,20

3,00

1,00

NL12_750

382,77

1,70

6,66

1,69

2,20

1,30

3,00

1,00

NL12_201

240,28

1,70

1,04

0,03

1,94

0,18

2,40

2,00

NL12_202

109,64

3,00

1,28

0,09

1,28

0,09

3,00

2,00

NL12_401

177,65

1,20

1,28

0,17

1,28

0,17

1,70

1,40

NL12_420

121,74

2,00

1,42

0,26

1,42

0,26

1,50

2,00

NL12_470

74,16

2,00

2,10

0,35

2,10

0,35

2,22

1,50

NL12_630

3009,90

2,10

3,42

0,12

3,42

0,12

3,00

1,86

NL12_710

113,93

2,10

3,77

0,59

3,77

0,59

3,00

2,00

NL12_740

132,62

2,10

2,98

0,59

2,98

0,59

3,00

2,00

NL12_760

311,20

2,10

4,09

1,30

4,09

1,30

3,00

2,00

NL12_460

103,98

2,00

3,11

0,52

3,11

0,52

2,22

1,50
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BIJLAGE E. RESULTATEN BEREKENINGEN AAN DOELBEREIK
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BIJLAGE F. OVERZICHT KOSTENKENTALLEN

ID_HHNK

Naam (HHNK)

Code
(natio
nale
analys
e)

Naam (nationale
analyse)

Dimensionering
(kosten):

Kosten [eur/
eenheid]:

Opmerkingen kosten

HHNK_001

afkoppelen verhard
oppervlak

IM04

zuiveren + afkoppelen
verhard oppervlak

ha

5000

Kosten voor
gemeenten: 315.000 /
ha op basis van
(Arcadis, WUR, 2010).
Kosten waterschap
alleen voor
stimulering,
personeelskosten e.d.
Waterschap doet niet
meer aan subsidiëring
op dit vlak vanwege
het geringe belang ten
opzichte van de hoogte
van de investeringen.
Bovendien ligt de
zorgplicht voor
hemelwater bij de
gemeenten.

HHNK_002

beperken baggeraanwas:
bronmaatregelen

BE08

overige
beheersmaatregelen

ha

116000

Aanname op basis
kosten smalle
natuurvriendelijke
oevers.

HHNK_003

voorkomen van
rioolvreemd water (incl.
herstel lekke riolen)

IM05

herstel lekke riolen

per RWZI

20000

Kosten zijn voor
onderzoek en
communicatie (is
rioolvreemd water een
probleem, waar komt
het vandaan en
aansporing oplossing).
Kosten van de
uitvoering liggen bij de
gemeenten.
Monitoring vind al
plaats.

HHNK_004

maatregelen niet-RWZIgezuiverde lozingen
(IBA's)

IM06

opheffen ongezuiverde
lozingen

per huishouden

15000

De gemeenten stellen
nu het doel over
wanneer de vervanging
van IBA/sceptic tank
door rioolaansluiting
doelmatig is. Dat is nu
rond 3.5 - 7k per
huishoudens. Binnen
HHNK bestaan nog
2000-3000 sceptic
tanks en ca.750 IBA's.
Kosten van het
waterschap zijn voor
wanneer voor een
bepaald gebied
specifiek moet worden
gestuurd in de
aansluiting van de
huishoudens, omdat
hier een specifiek
(zuurstof)probleem
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bestaat. Deze kosten
zijn een aanname (op
basis plaatsen pomp en
enkele tientallen
meters riolering).
HHNK_005

saneren/verminderen/
maatregelen overstort

IM03

aanpakken overstorten
gemengde stelsels

m3
overstort
water

1550

Bergbezinkbassin: 1550
per m3 overstortwater
(bron 1). De kosten van
deze maatregel
kunnen pas per
waterlichaam specifiek
worden gemaakt,
vanwege type
maatregel (vuilfuik,
bbb, verplaatsing,
maatregelen in het
watersysteem zelf). Per
type maatregel
verschilt ook de
eigenaar. STOWArapportage kan
worden benut voor
kostenkentallen.

HHNK_006

verminderen belasting
RWZI

IM01

verminderen belasting
RWZI nutriënten

stuk

nvt

Kosten worden
geraamd op basis van
de WSA's, omdat
eventuele maatregelen
dan pas specifiek
genoeg kunnen
worden gemaakt om ze
op kosten te zetten
(indien van
toepassing). STOWArapportage kan
worden benut voor
kostenkentallen.

HHNK_007

verminderen belasting
RWZI

IM02

verminderen belasting
RWZI overige stoffen

stuk

nvt

Kosten worden
geraamd op basis van
de WSA's, omdat
eventuele maatregelen
dan pas specifiek
genoeg kunnen
worden gemaakt om ze
op kosten te zetten
(indien van
toepassing). STOWArapportage kan
worden benut voor
kostenkentallen.

HHNK_008

zuiveringsmaatregelen
bij verhard oppervlak
(HWA-afvoer).

IM04

zuiveren + afkoppelen
verhard oppervlak

ha

nvt

Kosten voor
gemeenten: 315.000 /
ha op basis van bron 1.
Dat lijkt op basis van
afkoppelen te zijn,
want
zuiveringsmaatregelen
op HWA lopen sterk
uiteen qua type
voorziening. Kosten
waterschap alleen voor
stimulering,
personeelskosten e.d.
Waterschap doet niet
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meer aan subsidiëring
op dit vlak vanwege
het geringe belang ten
opzichte van de hoogte
van de investeringen.
Bovendien ligt de
zorgplicht voor
hemelwater bij de
gemeenten.
HHNK_009

saneren
bodem/grondwaterveron
treiniging

IM11

saneren verontreinigde
landbodem en/of
grondwater

ha

50000

Daadwerkelijke
sanering wordt niet
door HHNK uitgevoerd.
Kosten voor verder
onderzoek naar
uitloging (deel
stortplaatsen nl. wel
relevant) en
communicatie richting
uitvoering.

HHNK_010

vergunningverlening,
handhaving en toezicht
industrie en bedrijven

IM12

overige
immissiemaatregelen

stuk

80000

kosten vooral in de
personele capaciteit
toezicht/handhaving
en
vergunningverlening,
inschatting kosten per
aanvullende FTE.

HHNK_011

verminderen diffuse
emissie industrie

BR06

verminderen diffuse
emissie industrie

stuk

5000

kosten vooral voor
aansporing in nationaal
beleid, of voor
provincie voor
vergunningverlening/h
andhaving. Kosten op
basis van inzet HHNK
om dit bij andere
partijen te adresseren.

HHNK_012

verminderen emissie
scheepvaart

BR04

verminderen emissie
scheepvaart

stuk

5000

kosten voor
waterschap voor
aansporing in nationaal
beleid, indien nodig.

HHNK_013

verminderen emissies
bouwmaterialen

BR08

verminderen emissies
bouwmaterialen

stuk

5000

kosten voor
waterschap voor
aansporing in nationaal
beleid, indien nodig.

HHNK_014

landbouw:
bovenwettelijke
maatregelen
(gewasbeschermingsmid
delen)

BR03

verminderen emissie
gewasbeschermingsmid
delen landbouw

stuk

nvt

landbouw via 3 pijlers:
landelijk beleid
(beperkte invloed
HHNK, geen kosten).
Aanvullend
instrumentarium
(landbouwportaal NH,
DAW. Kosten:
voortzetting financiële
bijdrage).
Waterlichaamspecifiek:
A. sturen in aanvullend
instrumentarium. B.
Specifieke
(detail)maatregelen.
Kosten:
waterlichaamspecifiek.
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HHNK_015

landbouw:
bovenwettelijke
maatregelen (nutriënten)

BR01

verminderen emissie
nutriënten landbouw

stuk

nvt

landbouw via 3 pijlers:
landelijk beleid
(beperkte invloed
HHNK, geen kosten).
Aanvullend
instrumentarium
(landbouwportaal NH,
DAW. Kosten:
voortzetting financiële
bijdrage).
Waterlichaamspecifiek:
A. sturen in aanvullend
instrumentarium. B.
Specifieke
(detail)maatregelen.
Kosten:
waterlichaamspecifiek.

HHNK_016

landbouw:
bovenwettelijke
maatregelen (zware
metalen en overige
microverontreinigingen)

BR02

verminderen emissie
zware metalen en
overige
microverontreinigingen
landbouw

stuk

nvt

landbouw via 3 pijlers:
landelijk beleid
(beperkte invloed
HHNK, geen kosten).
Aanvullend
instrumentarium
(landbouwportaal NH,
DAW. Kosten:
voortzetting financiële
bijdrage).
Waterlichaamspecifiek:
A. sturen in aanvullend
instrumentarium. B.
Specifieke
(detail)maatregelen.
Kosten:
waterlichaamspecifiek.

HHNK_017

landbouw: toezicht en
handhaving
(gewasbeschermingsmid
delen)

BR03

verminderen emissie
gewasbeschermingsmid
delen landbouw

stuk

80000

personele kosten voor
handhaving en toezicht
op wettelijk beleid en
regelgeving

HHNK_018

landbouw: toezicht en
handhaving (nutriënten)

BR01

verminderen emissie
nutriënten landbouw

stuk

80000

personele kosten voor
handhaving en toezicht
op wettelijk beleid en
regelgeving

HHNK_019

landbouw: toezicht en
handhaving (zware
metalen en overige
microverontreinigingen)

BR02

verminderen emissie
zware metalen en
overige
microverontreinigingen
landbouw

stuk

80000

personele kosten voor
handhaving en toezicht
op wettelijk beleid en
regelgeving

HHNK_020

wijzigen gebruiksfunctie

RO01

wijzigen
landbouwfunctie

ha

25000

maatregel kent geen
directe kosten (naast
personele) maar wel
maatschappelijke
kosten/impact.
Gehanteerde kosten
voor administratieve
afhandeling. Als kosten
voor grondaankoop,
dan deze er nog bij
optellen.
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HHNK_021

aanpak atmosferische
depositie met ROmaatregelen

BR10

overige
bronmaatregelen

ha

5000

kosten voor
waterschap voor
aansporing in
provinciaal beleid,
indien nodig.

HHNK_022

aanpak bladval

BR10

overige
bronmaatregelen

ha

nvt

kosten op basis van
wsa's, als aan de orde,
dan specifieker maken
wat en hoe er moet
gebeuren.

HHNK_023

aanpak uitspoeling
hondenpoep

BR10

overige
bronmaatregelen

ha

nvt

kosten op basis van
wsa's, als aan de orde,
dan specifieker maken
wat en hoe er moet
gebeuren.

HHNK_024

aanpak voeren van
eenden, aanpak
trekvogels (ganzen)

BR10

overige
bronmaatregelen

ha

nvt

kosten op basis van
wsa's, als aan de orde,
dan specifieker maken
wat en hoe er moet
gebeuren.

HHNK_025

aanpak zwerfvuil,
straatvuil

BR10

overige
bronmaatregelen

stuk

nvt

kosten op basis van
wsa's, als aan de orde,
dan specifieker maken
wat en hoe er moet
gebeuren.

HHNK_026

beperken recreatie

RO02

beperken recreatie

stuk

25000

maatregel kent geen
directe kosten (naast
personele) maar wel
maatschappelijke
kosten/impact.
Gehanteerde kosten
voor administratieve
afhandeling/functiewij
ziging via provincie.

HHNK_027

verminderen diffuse
emissie via
luchtverontreiniging

BR10

overige
bronmaatregelen

stuk

5000

kosten voor
waterschap voor
aansporing in nationaal
beleid, indien nodig.

HHNK_028

verminderen lokvoer
vissers

BR10

overige
bronmaatregelen

stuk

10000

kosten voor
waterschap vooral in
gebiedsproces, overleg
met sportvisserij

HHNK_029

beperken scheepvaart

RO03

beperken scheepvaart

ha

5000

maatregel kent geen
directe kosten (naast
personele) maar wel
maatschappelijke
kosten/impact. Kosten
voor administratieve
taken waterschap.

HHNK_030

aanleg helofytenfilter

IN19

aanleg
zuiveringsmoeras

ha

15miljoen/ha
aanlegkosten
, 35000/jaar
onderhoudsk
osten.

laagste getal aanleg is
voor grootschalige
helofytenfilters,
hoogste voor
kleinschalig (IBAschaal).
Onderhoudskosten
voor een grootschalig
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filter per jaar. Op basis
praktijkervaringen.
HHNK_031

gecreosoteerde
oeverbescherming
verwijderen (vervangen
door milieuvriendelijk
alternatief waar nodig).
Ook gewolmaniseerd
hout in oeverbeschoeiing
waar dat nog van
toepassing is.

BR07

saneren uitlogende
oeverbescherming

km

115000

(Arcadis, WUR, 2010)

HHNK_032

verminderen toepassing
gewasbeschermingsmidd
elen in stedelijk gebied
(inclusief biocidegebruik
in huishoudens).

BR09

verminderen emissie
gewasbeschermingsmid
delen stad

ha

5000

kosten voor
waterschap voor
aansporing in nationaal
beleid, indien nodig.

HHNK_033

verminderen emissie
verkeer

BR05

verminderen emissie
verkeer

stuk

5000

kosten voor
waterschap voor
aansporing in nationaal
beleid, indien nodig.

HHNK_034

beluchting
(waterbodem/bagger)

BE08

overige
beheersmaatregelen

stuk

nvt

Kosten van deze
maatregel zijn nog niet
goed inzichtelijk.
Wanneer deze
maatregel wordt
gekoppeld aan een
waterlichaam, wordt
hier een aanname voor
gedaan/

HHNK_035

beperken baggeraanwas:
slibvang/bezinkingsmaatr
egelen

BE08

overige
beheersmaatregelen

stuk

nvt

niet van toepassing
want maatregel niet
realistisch.

HHNK_036

wijzigen gebruiksfunctie

RO04

wijzigen visserij

ha

5000

maatregel kent geen
directe kosten (naast
personele) maar wel
maatschappelijke
kosten/impact

HHNK_037

beperken gebiedsvreemd
water

IN01

vasthouden water in
haarvaten van het
systeem

stuk

nvt

specifiek ramen op
basis van de
watersysteemanalyses

HHNK_038

beperken gebiedsvreemd
water

IN02

omleggen/scheiden
waterstromen

stuk

nvt

specifiek ramen op
basis van de
watersysteemanalyses

HHNK_039

beperken gebiedsvreemd
water

IN03

invoeren/wijzigen
doorspoelen

stuk

nvt

specifiek ramen op
basis van de
watersysteemanalyses

HHNK_040

flexibel peilbeheer,
optimaliseren peilbeheer

IN14

aanpassen streefpeil

stuk

nvt

specifiek ramen op
basis van de
watersysteemanalyses

HHNK_041

verplaatsen inlaat

IN03

invoeren/wijzigen
doorspoelen

stuk

nvt

specifiek ramen op
basis van de
watersysteemanalyses

HHNK_042

aangepast maaibeheer

BE03

uitvoeren op
waterkwaliteit gericht
onderhouds-

ha

3000

Kosten voor beheer
zelf (niet veel) maar
vooral voorwerk, wat
moet er precies
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/maaibeheer (water en
natte oever)

gebeuren, monitoring
en toezicht.

HHNK_043

afvoeren maaisel,
snoeiafval, blad,
schoonafval, etc.

BE08

overige
beheersmaatregelen

ton

2000

kosten op basis van
praktijk

HHNK_044

benutten ruimte primair
systeem voor
plantengroei

BE06

aanpassen begroeiing
langs water

per km

500

Kosten op basis
personele kosten voor
communicatie en
ondersteuning,
administratie, etc.
Hangt ook van het
seizoen af,
woekervegetatie bij
warm weer, dan moet
je extra maaien, bij
koud weer juist
minder.

HHNK_045

benutten ruimte
secundair systeem voor
plantengroei

BE06

aanpassen begroeiing
langs water

per km

200

kosten op basis
personele kosten voor
communicatie en
ondersteuning,
administratie, etc.
kosten van
schouwmeesters
inhuren. Vraagt
maarten nog na.

HHNK_046

benutten ruimte tertiair
systeem voor
plantengroei

BE06

aanpassen begroeiing
langs water

per km

200

kosten op basis
personele kosten voor
communicatie en
ondersteuning,
administratie, etc.
kosten van
schouwmeesters
inhuren. Vraagt
maarten nog na.

HHNK_047

afrasteren van oevers om
de vegetatiegroei op
gang te brengen.

BE06

aanpassen begroeiing
langs water

per km

5000

Aanname: beschermde
oeverzone van 2m1
breed, zelf oplossende
netten

HHNK_048

inrichting
natuurvriendelijke oevers
(<3 m, stilstaand)

IN07

verbreden watergang/systeem langzaam
stromend of stilstaand:
NVO kleiner dan 3 m

ha

116000

(Arcadis, WUR, 2010)

HHNK_049

inrichting
natuurvriendelijke oevers
(>10 m, stilstaand)

IN09

verbreden watergang/systeem langzaam
stromend of stilstaand:
NVO groter dan 10 m

ha

250000

(Arcadis, WUR, 2010)

HHNK_050

inrichting
natuurvriendelijke oevers
(3-10 m, stilstaand)

IN08

verbreden watergang/systeem langzaam
stromend of stilstaand:
NVO groter dan 3m en
kleiner dan 10 m

ha

235000

(Arcadis, WUR, 2010)

HHNK_051

verwijderen kroos of
drijflagen

BE08

overige
beheersmaatregelen

ha

6000

Kosten gebaseerd op
6x kroos scheppen per
jaar met maaibootje +
mobiele kraan + afvoer
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HHNK_052

Inrichten van
boezemlanden, inclusief
overloopgebieden/neven
geulachtige
watergangen. Vergroten
areaal open water.

IN10

verbreden watergang/systeem : aansluiten
wetland

ha

95000

(Arcadis, WUR, 2010)

HHNK_053

verdiepen watergangen

IN12

verdiepen watergang/systeem
(overdimensioneren)

ha

PM

kosten zeer
locatiespecifiek, wordt
geraamd op basis
WSA's.

HHNK_054

verondiepen

IN13

verondiepen
watergang/-systeem

ha

170000

(Arcadis, WUR, 2010)

HHNK_055

verondiepen: aanleg van
vooroevers

IN13

verondiepen
watergang/-systeem

ha

116000

(Arcadis, WUR, 2010),
op basis
natuurvriendelijke
oevers

HHNK_056

habitatgeschiktheid van
watergangen vergroten

IN13

verondiepen
watergang/-systeem

ha

116000

(Arcadis, WUR, 2010),
op basis
natuurvriendelijke
oevers

HHNK_057

beluchting (waterkolom)

BE08

overige
beheersmaatregelen

stuk

500000

Inschatting prijs per
installatie (één per
waterlichaam?). Prijs
exclusief exploitatie

HHNK_058

afdekken van eutrofe
bagger met zand

BE08

overige
beheersmaatregelen

m2

20

kostenkental HHNK

HHNK_059

defosfatering

BE08

overige
beheersmaatregelen

stuk

1000000

Inschatting prijs per
installatie (één per
waterlichaam?). Prijs
exclusief exploitatie

HHNK_060

phoslock

BE08

overige
beheersmaatregelen

ha

25000

Afhankelijk van
systeem, bodem etc.
Geen langdurige
werking bekend

HHNK_061

kwaliteitsbaggeren.

BE04

verwijderen eutrofe
bagger

m3

3 euro tot 27
euro

landelijk gebied,
stedelijk gebied

HHNK_062

Niet van toepassing:
binnen HHNK zijn alle Alocaties met
verontreinigingen al
gesaneerd.

BE05

verwijderen vervuilde
bagger (m.u.v. eutrofe
bagger)

m3

nvt

maatregel niet van
toepassing binnen
HHNK.

HHNK_063

Niet van toepassing
binnen HHNK.
Schelpdierbeheer.

BE01

uitvoeren actief
visstands of
schelpdierstandsbeheer

ha

nvt

maatregel niet van
toepassing binnen
HHNK.

HHNK_064

Tijdelijke droogval om
omslag troebel - helder
te bewerkstelligen.

BE08

overige
beheersmaatregelen

?

nvt

waarschijnlijk niet van
toepassing binnen
HHNK.

HHNK_065

Uitvoeren actief
visstandsbeheer.

BE01

uitvoeren actief
visstands of
schelpdierstandsbeheer

ha

2210

(Arcadis, WUR, 2010)

HHNK_066

aanleg fauna
uittreedplaatsen

IN20

overige
inrichtingsmaatregelen

stuk

2000

kostenkental HHNK
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HHNK_067

vervangen duikers door
grotere of ecoduikers

IN20

overige
inrichtingsmaatregelen

m

1000-2500 /
meter

kostenkental HHNK.
kosten per meter in
een gronddam tot
kosten per meter bij
openbreken van
verharding etc

HHNK_068

Niet
bespreekbaar/wenselijk
binnen HHNK. Effecten
op EKR's bovendien
alleen indirect, kan ook
worden bereikt met
optimalisatie in
peilbeheer. Hier omtrend
speelt wel bredere
discussie m.b.t.
bodemdaling.

GGOR

gewenst grond- en
oppervlaktewaterregim
e

ha

nvt

maatregel niet van
toepassing binnen
HHNK.

HHNK_069

uitvoeren actief
vegetatiebeheer

BE02

uitvoeren actief
vegetatiebeheer (enten,
zaaien, planten)

ha

100000

Kosten op basis van
normbedragen
deelverordening
landschapselementen
NH

HHNK_070

aanleg speciale
leefgebieden flora en
fauna

IN18

aanleg speciale
leefgebieden flora en
fauna

ha

4500

(Arcadis, WUR, 2010).
kosten per ha.

HHNK_071

verbrakking

IN20

overige
inrichtingsmaatregelen

ha

nvt

kosten van maatregel
hangen af van wijze
van inrichten
(kunstwerken,
peilbeheer etc). Wordt
geraamd indien van
toepassing op
specifieke
waterlichamen.

HHNK_072

aanleg speciale
leefgebieden voor vis

IN17

aanleg speciale
leefgebieden voor vis

ha

nvt

kosten van maatregel
hangen af van wijze
van inrichten
(kunstwerken,
peilbeheer etc). Wordt
geraamd indien van
toepassing op
specifieke
waterlichamen.

HHNK_073

bestrijding van
rivierkreeft

BE08

overige
beheersmaatregelen

stuk

100.000 +
100.000/jaar

Aanname. Initiele
kosten voor
planvorming (hoe
wordt visserij door
burgers en
beroepsvisserij
gestimuleerd).
Jaarlijkse kosten voor
aanvullende bevissing
door waterschap.
Belangrijk om te
realiseren dat indirect
ook kosten worden
gespaard
(baggeraanwas,
waterveiligheid,
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herstelwerkzaamhede
n oevers).
HHNK_074

beheer van kunstwerken
aanpassen t.b.v.
vispassage. Visvriendelijk
beheer van sluizen e.d.

BE08

overige
beheersmaatregelen

HHNK_074
b

beheer van duikers

BE08

overige
beheersmaatregelen

HHNK_075

Hele specifieke
maatregel die uit de
watersysteemanalyses
zou moeten blijken.

IN16

verwijderen stuw

HHNK_076

kunstwerken
vispasseerbaar maken

IN15

HHNK_077

algemene financiële
maatregelen

HHNK_078

30-50.000
per sluis

ervaringen HHNK

80000

ervaringen HHNK

stuk

nvt

kosten van maatregel
hangen af van wijze
van inrichten
(kunstwerken,
peilbeheer etc). Wordt
geraamd indien van
toepassing op
specifieke
waterlichamen.

vispasseerbaar maken
kunstwerken

stuk

A: 300.000400.000. B:
15.000

A: kosten voor de
aanpak van gemalen,
gebaseerd op de
meerkosten bij
pompvervanging,
revisie of nieuwbouw.
B: kosten voor stuwen.
Er zijn daar
verschillende opties
voor, zoals een de wit
vispassage (continue
stroming nodig),
telemetrie,
bovenlossende
vispassages en een
'sluisje' in de stuw.

S05

financiele maatregelen

stuk

nvt

als nodig op basis
wsa's, dan geraamd.

algemene
onderzoeksmaatregelen

S01

uitvoeren onderzoek

stuk

nvt

als nodig op basis
wsa's, dan geraamd.

HHNK_079

onderzoeksmaatregel
baggeren

S01

uitvoeren onderzoek

stuk

100000

kosten zijn een
aanname. Maatregel
kwam naar voren uit
de werksessies.

HHNK_080

onderzoeksmaatregel
contractueel vastleggen
van natuurvriendelijk
beheer bij maaien

S01

uitvoeren onderzoek

stuk

50000

kosten zijn een
aanname. Maatregel
kwam naar voren uit
de werksessies.

HHNK_081

bij aanbestedingen KRWdoelen als EMVI criteria
opnemen

S05

financiele maatregelen

stuk

25000

kosten zijn een
aanname. Kosten voor
onderzoek rondom
juridische borging en
contractvormen etc.
Maatregel kwam naar
voren uit de
werksessies.

HHNK_082

financiële maatregel
bijdrage innovatie en
inrichting landbouw

S05

financiele maatregelen

stuk

nvt

maatregelen landbouw
worden gezamenlijk
beschreven in de
notitie, deels
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gebiedsbreed, deels
waterlichaamspecifiek.
HHNK_083

financiële maatregel
collectieve levering
waterdiensten &
maatregelen. Groenblauwe diensten.

S05

financiele maatregelen

stuk

nvt

maatregelen landbouw
worden gezamenlijk
beschreven in de
notitie, deels
gebiedsbreed, deels
waterlichaamspecifiek.

HHNK_084

landbouw: planvorming
(gewasbeschermingsmid
delen)

BR03

verminderen emissie
gewasbeschermingsmid
delen landbouw

stuk

nvt

maatregelen landbouw
worden gezamenlijk
beschreven in de
notitie, deels
gebiedsbreed, deels
waterlichaamspecifiek.

HHNK_085

landbouw: planvorming
(nutriënten)

BR01

verminderen emissie
nutriënten landbouw

stuk

nvt

maatregelen landbouw
worden gezamenlijk
beschreven in de
notitie, deels
gebiedsbreed, deels
waterlichaamspecifiek.

HHNK_086

landbouw: planvorming
(zware metalen en
overige
microverontreinigingen)

BR02

verminderen emissie
zware metalen en
overige
microverontreinigingen
landbouw

stuk

nvt

maatregelen landbouw
worden gezamenlijk
beschreven in de
notitie, deels
gebiedsbreed, deels
waterlichaamspecifiek.

HHNK_086
b

stedelijk: planvorming
(watertoets bij inrichting
nieuw stedelijk gebied)

nvt

nvt

stuk

5000

als nodig op basis
wsa's, dan geraamd.

HHNK_087

programma educatie,
communicatie en
participatieve monitoring

S02

geven van voorlichting

stuk

nvt

als nodig op basis
wsa's, dan geraamd.

HHNK_088

S04

opstellen nieuw plan

stuk

nvt

als nodig op basis
wsa's, dan geraamd.

HHNK_089

S06

overige instrumentele
maatregelen

stuk

nvt

als nodig op basis
wsa's, dan geraamd.

HHNK_090

mijden risicovolle
functies in
grondwaterbeschermings
gebieden

RO06

mijden risicovolle
functies in
grondwaterbeschermin
gsgebieden

ha

nvt

niet van toepassing.

HHNK_091

stopzetten van kleine
winningen

RO08

stopzetten van kleine
winningen (campings)

n

nvt

niet van toepassing.

HHNK_092

verminderen /
verplaatsen van de
grondwaterwinning

RO07

verminderen /
verplaatsen van de
grondwaterwinning

n

nvt

niet van toepassing.

HHNK_093

wijzigen gebruiksfunctie

RO05

wijzigen stedelijke
functie

ha

nvt

niet van toepassing.

HHNK_098

kavelruil (mits mogelijk)

S06

overige instrumentele
maatregelen

ha

nvt

locatiespecifiek
geraamd

HHNK_099

onderzoek peilbeheer

S01

uitvoeren onderzoek

stuk

nvt

locatiespecifiek
geraamd
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HHNK_100

uitvoeren aanbevelingen
uit onderzoeksmaatregel
HHNK_099

IN14

aanpassen streefpeil

stuk

nvt

locatiespecifiek
geraamd

HHNK_101

onderzoek
systeemanalyse
algemeen

S01

uitvoeren onderzoek

stuk

nvt

locatiespecifiek
geraamd

HHNK_102

aanpakken
nutriëntenbelasting door
vogels, vee

BE08

overige
beheersmaatregelen

stuk

5000

Kosten voor HHNK,
kosten voor uren
overleg met
natuurbeheerder en
voorbereiding.

HHNK_103

uitvoer maaregelen
volgend uit
zwemwaterprofiel

BR10

overige
bronmaatregelen

stuk

5000

Kosten voor HHNK,
kosten voor uren
overleg met
natuurbeheerder en
voorbereiding.

HHNK_104

stimuleren tot konijnen
introduceren

BE08

overige
beheersmaatregelen

stuk

5000

Kosten voor HHNK,
kosten voor uren
overleg met
natuurbeheerder en
voorbereiding.

HHNK_105

onderzoek van toezicht
en handhaving naar
herkomst toxische
stoffen

BR10

overige
bronmaatregelen

stuk

5000

Kosten voor uren

HHNK_105

inlaat infltratiegebied
aanpakken
(voorzuiveren)

BE08

overige
beheersmaatregelen

stuk

PM

locatiespecifiek
geraamd

HHNK_106

waterlichaambegrenzing
aanpassen

S06

overige instrumentele
maatregelen

stuk

5000

Kosten voor uren

HHNK_107

Adresseren richting rijk:
diffuse emissie
chemische stoffen vanuit
atmosferische depositie /
luchtverontreiniging

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_108

Adresseren richting rijk:
PAK-houdende coatings
en zinkhoudende
bouwmaterialen

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_109

Adresseren richting rijk:
biociden en
gewasbeschermingsmidd
elen in toelatingsbeleid

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_110

Adresseren richting rijk:
emissie chemische
stoffen vanuit verkeer
(o.a. bandenslijpsel)

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_111

Overleg met provincie en
gemeente: ruimtelijke
ordening
waterlichamen/snelwege
n en industrie (vergroten
bewustzijn)

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_112

Voorlichtingscampagne
(bijvoorbeeld: social

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental
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media,
samenwerkingscampagn
es met tuincentra).
HHNK_113

Monitoring
ammoniumconcentraties
rondom voormalige
stortplaatsen

S01

uitvoeren onderzoek

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_114

Saneren locaties waar
ammoniumuitloging een
probleem vormt voor de
oppervlaktewaterkwalitei
t

BE08

overige
beheersmaatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_115

Continuering van de
investering in deelname
in het landbouwportaal
Noord Holland voor de
planperiode 2022-2027

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_116

Continuering van de
investering in de
kennisregeling

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_117

Continuering van de
investering in ANLV

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_118

Vergroting van de
subsidiëringsmogelijkhed
en binnen het
landbouwportaal, de
kennisregeling en ANLV

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_119

Onderzoek en
implementatie
mogelijkheden om
instandhouding
uitgevoerde maatregelen
landbouwportaal te
stimuleren/faciliteren

S01

uitvoeren onderzoek

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_120

Ontwikkelen integrale
gebiedsvisie
veenweidegebied

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_121

Ontwikkelen integrale
gebiedsvisies

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_122

Voortzetting intensievere
begeleiding landbouw
‘ruimte voor groei’

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_123

Afvoer van maaisel

BE08

overige
beheersmaatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_124

Voortzetting maaibeleid
benutten overruimte
primair, secundair en
tertiair systeem

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_125

Ontwikkeling
exotenbeleid

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_126

Onderzoek
natuurvriendelijk
vormgeven baggeren en
maaien

S01

uitvoeren onderzoek

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental
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HHNK_127

Onderzoek contractueel
vastleggen
natuurvriendelijk beheer
bij maaien

S01

uitvoeren onderzoek

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_128

Onderzoek
randvoorwaarden vanuit
KRW-doelen als EMVI
criteria bij
aanbestedingen

S01

uitvoeren onderzoek

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_129

Onderzoek vrijkomen
metalen uit de bodem
(natuurlijke bronnen)

S01

uitvoeren onderzoek

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_130

Nadere analyse
resterende knelpunten
Vismigratie Vice Versa en
prioritering

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_131

Oplossen belangrijkste
resterende
migratieknelpunten

IN20

overige
inrichtingsmaatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_132

Visvriendelijke pompen
bij gemaalrenovatie:
visvriendelijk, tenzij..

IN20

overige
inrichtingsmaatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_133

Optimaliseren dagelijks
beheer
migratievoorzieningen en
afstemming met
peilregulerende
kunstwerken

BE08

overige
beheersmaatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_134

Communicatieprogramm
a beheer en onderhoud

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_135

Communicatieprogramm
a inwoners HHNK

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_136

Communicatieprogramm
a landbouw

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_137

Natuurvriendelijk
inrichten afvoerroutes uit
stedelijk gebied

IN20

overige
inrichtingsmaatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_138

Waterbergingen op
natuurvriendelijke wijze
realiseren

IN20

overige
inrichtingsmaatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental

HHNK_139

Overleg
natuurbeheerders
natuurontwikkeling en
ecologische
waterkwaliteit

S06

overige instrumentele
maatregelen

nvt

nvt

specifiek geraamd,
geen kostenkental
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