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1. INLEIDING 

Het jaarthema Water is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse 

Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland. De KNNV, als de natuurvereniging 

voor Delfland, organiseert dit thema om informatie te geven over Water.  

Doordat de KNNV informatie aanbiedt in de vorm van allerlei activiteiten kan 

onwetendheid worden weggenomen wat er uiteindelijk voor zorgt dat er meer kennis 

en begrip ontstaat over de natuur. Hierdoor wordt de natuur door steeds meer 

mensen beleefd en beschermd. Het uiteindelijke doel van de vereniging is om 

mensen enthousiast te maken voor de 3 N's: natuurstudie, natuureducatie en 

natuurbescherming. Waarbij de KNNV staat voor een natuurlijke leefomgeving 

waarin mens en natuur samen een plek vinden. 

Tevens is de KNNV afdeling Delfland een werkgroep van de Zoogdiervereniging en 

RAVON (amfibieën en reptielen). 

Een van de vele biotopen in ons gebied is water. Wij wonen en werken in een gebied 

vol met vijvers, poelen, sloten, vaarten, kanalen, plassen en rivieren. We hebben het 

dan over het zoete water. Er is in Delfland ongeveer 4.000 km lengte aan 

watergangen  aanwezig, een waterrijke streek om zo te zeggen. Er grenst direct aan 

ons werkgebied heel veel zout water, dit biotoop is geen onderdeel van dit thema. 

2. WAT HEBBEN WE GEDAAN? 

Tentoonstelling 

De tentoonstelling laat de rol van water in ons gebied zien. De bezoeker aan de 

tentoonstelling kan zelf een steentje bijdragen aan het jaarthema met behulp van de 

zoekkaart Water. Deze tentoonstelling is beschikbaar voor andere gebruikers, zie 

hiervoor de Contact gezocht. 

 

Zoekkaart Water 

Via de zoekkaart is 

er opgeroepen om 

foto’s van mooi en 

minder mooi water 

in te sturen en 

diverse planten en 

dieren die in het 

water van ons 

gebied voorkomen 

te melden.  Er zijn flink wat foto´s ingestuurd, daarvan is 

een aparte powerpoint gemaakt, de waarnemingen zijn in 

dit verslag opgenomen. 
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Lezingen 

Er zijn twee lezingen ontwikkeld 

- Water 

Hierin worden de volgende vragen beantwoord: Wat doen wij met water? Wat leeft er 

in het water? Hoe kunnen wij de natuur in het water bevorderen? Met name de 

natuurrijke vijver komt aan de orde. 

- Water in Delfland  

Wat is de rol die water speelt bij de vorming van ons landschap. Verder zullen de 

nodige waterplanten en waterdieren de revue passeren, dit zowel op als onder water, 

ook komt het beheer van het water aan de orde. Vraag naar de lezingen van de 

KNNV via de pagina Contact gezocht. 

 

Fietstocht Water in Delfland 

Water is overal in Delfland. Deze fietstocht van 25 km is een kennismaking met alle 

aspecten van het water en begint natuurlijk bij het gemeenlandshuis aan de Oude 

Gracht 167 in Delft. 

Enkele ervaringen tijdens de tocht: 

Je voelt de hoogteverschillen door het uitvenen in je benen. 

Je ziet de technische kant van het waterbeheer, zoals de poldermolentjes. 

Je fietst over de bodem van het Westmeer, zoals dat 300 jaar geleden nog bestond. 

Van deze fietstocht is een routebeschrijving beschikbaar, in het Nederlands en in het 

Engels, zie de pagina Contact gezocht 

 

Cursus Water in  de Polder 

De deelnemers maakten in het veld kennis met diverse wateren in onze omgeving, 

de planten en dieren daarin en het beheer van deze wateren. 

Tijdens de excursies zijn wateren met verschillende grondsoorten en formaten 

bezocht. De gebieden lagen in Delft en Midden-Delfland. 
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3. DENKEND AAN WATER … 

 

Water is niet weg te denken uit het dagelijks leven. We bestaan zelf voor ongeveer 

65% uit water, afhankelijk van leeftijd en geslacht. Water komen we in allerlei 

verschijningsvormen tegen. Dat wordt goed zichtbaar door de watercyclus.  

 

Waterdamp condenseert onder invloed van veranderingen in temperatuur en 

luchtdruk rond kleine stofdeeltjes in de lucht. Deze druppels vormen wolken, die op 

een gegeven moment hun lading als regen, sneeuw of hagel laten vallen. Komt dit 

water op land terecht dan zal een deel van dit water in de grond wegzakken 

(inzijgen) en zo bijdragen aan de grondwatervoorraad. Het andere deel stroomt weg 

over het oppervlak en komt terecht in kleine stroompjes. Deze stroompjes vormen 

beken, rivieren en uiteindelijk eindigen de meeste rivieren in een zee of een oceaan. 

Water omvat ongeveer 2/3 van het aardoppervlak, het overgrote deel daarvan is het 

water van de oceanen. Onder invloed van de warmte van de zon verdampt het water. 

Naast verdamping vanuit het wateroppervlak vindt ook verdamping plaats vanuit de 

grond, vanuit flora en ook nog een heel klein beetje vanuit fauna (zweten). Allemaal 

waterdamp, en dus kan de cyclus opnieuw beginnen. 

 

En zo werkt het in grote lijnen ook in Delfland. Echter het grootste deel van Delfland 

ligt onder de zeespiegel, zodat de afstroming niet meer natuurlijk plaats kan vinden. 

Het water wordt weggepompt door gemalen. Ook het watersysteem is eigenlijk 

grotendeels gemaakt door mensenhanden: sloten, vaarten en kanalen. Daarnaast 

hebben we enorm veel verharding en bebouwing aangebracht. Zeker in Delfland, 

waar meer dan 50% van het oppervlak bebouwd (verhard) gebied is. 

 
Verharding in Delfland in 1950 en 2000. 

 

Door de bebouwing en verharding kan het regenwater minder indringen in de grond. 

Het water moet dan via riolen, sloten en kanalen worden afgevoerd. Daardoor wordt 

het watersysteem extra belast en wordt zo ook gevoeliger voor de gevolgen van 

klimaatverandering: de toenemende intensiteit van regenbuien. Dit leidt tot een 

toename van de wateroverlast, vooral in stedelijk gebied (water op straat, sloten 

lopen over) en in het Westland (kassen!). 
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Gebruik van water 

 

Water gebruiken we dagelijks, het is soms zo gewoon dat we het ons niet eens 

realiseren. Denk hierbij aan water om te drinken of te wassen, om schoon te maken 

en om het toilet te spoelen. Maar het zit ook in de CV-installatie. Water is echter ook 

nodig voor de productie van ons voedsel en voor het produceren van allerlei 

producten, die we dagelijks gebruiken.  

  

In de westerse wereld hebben we een grote watervoetafdruk: de hoeveelheid water 

die we per jaar per persoon verbruiken voor onszelf, ons voedsel en de overige 

producten die we verbruiken.  

In Nederland is dat ongeveer 2300 kubieke meter per persoon per jaar. 

 

 
Watervoetafdruk van brood. 

 

Het grootste deel van dit verbruik ligt buiten Nederland vanwege de import van 

voedsel en goederen (www.watervoetafdruk.org). 

Daarnaast wordt water ook gebruikt als transportmiddel. De zeevaart en de 

binnenvaart transporteren enorme hoeveelheden goederen over het water.  

Tenslotte speelt water  ook een belangrijke rol bij recreatie: spelen (de 

waterspeeltuin), zwemmen, vissen, alsmede de recreatievaart. 

 

Leven in het water 

Natuurlijk is water niet dood, maar zit het juist vol met leven. Dat loopt van 

allerkleinste micro-organismen, zoals algen, tot allergrootste walvissen. Het geheel 

van het leven in het water wordt het aquatisch ecosysteem genoemd. Een goed 

ontwikkeld  ecosysteem is een piramide met de micro-organismen aan de voet en de 

grootste predatoren aan de top. 

 

In Delfland is dit aquatisch ecosysteem op veel plaatsen verstoord of erg smal en 

kwetsbaar. Oorzaken daarvan zijn de hoge gehalten aan voedingsstoffen en de vaak 

hoge gehalten aan bestrijdingsmiddelen uit de land- en tuinbouw. Daarnaast is de 

fysieke omgeving (habitat) in het water niet natuurlijk, waardoor de kans op 

voortplanting of de kans om te schuilen (verstoppen) voor predatoren ontbreekt. 

 

Dat het watersysteem van Delfland niet-natuurlijk is, is niet verwonderlijk. Het 

grootste deel is door de mens aangelegd, en wat ooit natuurlijk was (Gantel, Zweth, 

Schie) is door de mens aangepast voor doeleinden als waterafvoer en scheepvaart.  

http://www.watervoetafdruk.org/
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Tevens is het onderhoud altijd gericht op het ‘schoon’ houden van de watergang om 

de waterafvoer te bevorderen. Die filosofie is aan het veranderen, mede onder 

invloed van de Europese Kader Richtlijn Water. Deze richtlijn geeft aan dat er ook 

ruimte moet zijn voor het ecologisch functioneren van water. In Delfland betekent dit 

ook letterlijk ruimte, want die is er nodig voor het aanleggen van natuurvriendelijke 

oevers, waarbij de noodzakelijke waterafvoer ook kan worden gegarandeerd.  

 

Daarnaast is er ook ruimte nodig voor 

vispaaiplaatsen. En moeten de barrières 

voor vissen tussen de verschillende 

wateren (polder, boezem, Noordzee) 

worden weggenomen. Langzamerhand 

worden steeds meer gemalen visvriendelijk 

en worden er vistrappen aangelegd.  

 

Beheer van water 

Het beheer van het oppervlaktewater in Nederland wordt uitgevoerd door 

Rijkswaterstaat (grote rivieren en Noordzee) en de waterschappen (regionale 

wateren). In Delfland wordt het waterbeheer uitgevoerd door het 

Hoogheemraadschap van Delfland. De beheertaken van het waterschap zijn onder te 

verdelen in: 

- Waterkeringenbeheer (duinen, dijken) 

- Watersysteembeheer (kanaal, sloot) 

- Afvalwaterzuivering 

Bij het beheer van waterkeringen en het watersysteem speelt het ecologisch 

functioneren een steeds grotere rol. Voorbeelden daarvan zijn het aanleggen van 

natuurvriendelijke oevers, vistrappen, aangepast beheer van de Banken en het 

herstel van duingebieden. Er is nog veel te verbeteren zeker vanwege de slechte 

waterkwaliteit in het oppervlaktewater van Delfland. De verwachting is dat de 

waterkwaliteit de komende jaren zal verbeteren, omdat een belangrijke bron van 

verontreinigingen, de glastuinbouw, is aangesloten op de riolering. 

 

Bijzonder water 

De Schie is een bijzonder water in Delfland. Volgens archeoloog Epko Bult is de 

Schie ooit een veenrivier geweest, die door de mens vergraven is tot een kanaal. De 

Schie heeft zowel cultuurhistorisch als natuurhistorische waarden. 

 

Cultuurhistorisch 

Langs de Schie liggen een aantal prachtige groengebieden, naast bijzondere 

boerderijen en boerderijerven, het Kruithuis, de Katholieke Begraafplaats en de 

Wallertuin. Verder heeft de Schie ook een bewogen geschiedenis. Het is natuurlijk 

een kanaal voor scheepvaart en waterafvoer, een functie die de Schie al vele 

eeuwen vervult. Bij de Vliet in Voorburg zijn resten van Romeinse nederzettingen 

gevonden met duidelijke aanwijzingen dat er toen al sprake was van scheepvaart. 



Jaarthema Water, KNNV afdeling Delfland, 2014      8 

Water op straat in Maasdijk 
(foto HHD) 

Natuurhistorisch 

De mogelijkheden om de Schie ook in natuurhistorische zin te verbeteren zijn 

beperkt. Het blijft een sterk door de mens beïnvloed kanaal.  

Toch zijn er een aantal lichtpuntjes om de natuurfunctie van de Schie te versterken: 

- Om de aanleg van de A4 te compenseren wordt fors geïnvesteerd in het 

passeerbaar maken van de Schie voor o.a. de noordse woelmuis en ringslang ter 

hoogte van het gehucht de Kandelaar, alwaar de verbinding wordt gemaakt 

tussen de Ackerdijkse Plassen en Vlietlanden 

- Bij de discussie rondom het verwijderen van het jaagbruggetje bij het gemaal van 

de Lage Abtswoudse Polder is door ons ook het argument ingezet dat deze 

maalkom een, zij het geringe, natuurlijke waarde heeft. 

- de basaltstenen oeverversterking langs grote delen van de Schie zou een grotere 

natuurlijke waarde kunnen krijgen. 

4. WATEROVERLAST 

 

Water is nodig voor al het leven op deze aarde. 

Maar soms regent het zo hard dat er een 

overschot is. Dat leidt tot wateroverlast en daar 

hebben we in Delfland ook last van. In 2000 en 

2003 was er wateroverlast in het Westland en 

stonden een aantal glastuinbouwbedrijven en 

straten (o.a. in Maasdijk) onder water. Maar ook 

in de stedelijke omgeving is er soms sprake van 

wateroverlast: tunnels onder water, enorme 

plassen op straat, overstorten van rioolwater en 

sloten die overlopen. 

 

Oorzaak 

Natuurlijk ontstaat wateroverlast als het heel hard 

regent. Maar in Delfland is er meer aan de hand. 

Het gebied van Delfland is in grote mate verhard. 

Hierdoor kan het regenwater niet snel in de grond 

dringen en wordt via regenwaterriolen afgevoerd naar de sloot of via een gemengd 

riool-stelsel naar de afvalwaterzuivering. Als het echter hard regent kan dit 

(gemengde) rioolstelsel het regenwater niet aan en vindt overstort van een mengsel 

van afval- en regenwater plaats op het oppervlaktewater, dat het soms ook niet meer 

aankan. 

 

Belangrijk is dat het regenwater zoveel mogelijk wordt vastgehouden of geborgen. 

Vooral in binnensteden, maar ook in het Westland, is er vaak een combinatie van 

teveel verharding en te weinig vasthouden en berging, waardoor de kans op 

wateroverlast dus groter wordt. 

 



Jaarthema Water, KNNV afdeling Delfland, 2014      9 

Ontwikkelingen 

Het klimaat verandert en er is steeds meer overtuigend bewijs dat de mens daar 

(mede) debet aan is. Door de klimaatverandering verandert ook de regenintensiteit. 

Vooral in de zomerperiode neemt de intensiteit toe en dat zal dus zonder 

maatregelen leiden tot meer wateroverlast. Daarnaast neemt de verharding van het 

gebied verder toe. Teneinde het groene hart van Delfland te ontzien, in het bijzonder 

Midden-Delfland, wordt het bestaande stedelijk gebied verdicht. Zonder maatregelen 

zal er dan dus meer wateroverlast gaan optreden. En daarnaast worden steeds meer 

stadstuinen op de verkeerde manier verhard wat het probleem nog wat groter maakt.  

 

De mate waarin wateroverlast mag optreden is vastgelegd in een provinciale 

normering.  

Uitgangspunt hierbij is het voorkomen van schade. Duidelijk is dat er dan een 

duidelijk verschil is tussen stad, glas en gras. 

 

Oplossingsrichtingen 

De waterbeheerders in Nederland hanteren bij de aanpak van wateroverlast de 

volgende gouden regel: Eerst water vasthouden dan water bergen en als laatste 

water afvoeren. Dit betekent dat eerst gekeken wordt of het regenwater lokaal op 

plaats waar het valt vastgehouden kan worden.  

Vasthouden 

Normaliter zal een deel van het regenwater infiltreren in de grond en worden 

toegevoegd aan de grondwatervoorraad. Daarnaast kan het water worden 

vastgehouden op groene daken, in regenwaterbassins of op/in waterpleinen. 

Bergen 

Als het water niet kan worden vastgehouden dan is de volgende stap het bergen van 

water in het oppervlaktewater. Indien daar te weinig ruimte voor waterberging is 

kunnen waterbergingen worden toegvoegd. Er zijn twee verschillende typen: natte 

bergingen en droge bergingen. Voorbeelden van natte bergingen zijn bijvoorbeeld 

het Kraaijennest en de ‘oude ijsbaan’ in parkje Buitenhof. Voorbeelden van droge 

bergingen zijn de Woudse polder en de Hoekpolder. Een oplossing in polders met 

veel verschil in de hoogte van het maaiveld is het aanleggen van (regelbare) stuwen. 

Afvoeren 

Uiteindelijk zal het te veel aan water moeten worden afgevoerd. Normaliter gebeurt 

dat onder invloed van de zwaartekracht en wordt het water via beekjes en rivieren 

afgevoerd naar zee. In Delfland is dat grotendeels onmogelijk, omdat het land ruim 

onder zeespiegel ligt. Het afvoeren geschiedt in twee stappen: eerst wordt het water 

vanuit de polders op de boezem geloosd, daarna op het buitenwater. 
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Wateroverlast in het Westland, foto HHD 

De boezem is het watersysteem dat alle 

polders van Delfland verbindt met de 

gemalen bij de rivier en de zee. 

Onderdelen van de boezem zijn 

bijvoorbeeld Schie, Gantel, Gaag, 

Vlaardingse vaart, Loosduinsekade en 

Verversingskanaal. 

 

Naast afvoer vanuit polders wordt ook 

water aangevoerd vanuit boezemland: 

het land dat hoger ligt dan het  

boezempeil. Naast kleine stukjes 

langs de boezem, zoals de Zeven 

Gaten van Van Lingen, zijn dat ook 

grote delen van het Westland en Den 

Haag. 

Principe schets watersysteem met polders en boezem van Delfland (figuur HHD) 

 

Vanuit de boezem wordt het water door de boezemgemalen bij Rotterdam, 

Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Ter Heijde en Scheveningen 

afgevoerd naar de Nieuwe Waterweg en de Noordzee. 

 

Het vergroten van de capaciteit van de gemalen lijkt een eenvoudige oplossing om 

wateroverlast tegen te gaan. Echter het is niet economisch om extreem grote 

gemalen neer te zetten voor wateroverlastsituaties, die zeer incidenteel voorkomen. 

Daarbij moet ook de aanvoer naar het gemaal van voldoende capaciteit hebben en 

daar schort het vaak ook aan. Dat betekent dan vaak dat watergangen verbreed 

moeten worden en dat duikers vergroot moeten worden. 
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Andere oplossingen 

Naast de genoemde oplossingen in de zogenaam de ‘waterlijn’ (vasthouden, bergen, 

afvoeren), zijn er natuurlijk ook ‘droge’ oplossingen mogelijk. Bijvoorbeeld het 

ophogen van laagste delen van een gebied, waardoor de berging toeneemt en de 

kans op wateroverlast in het hele gebied afneemt.  

Je kunt ook drijvend bouwen, een combinatie van bergen en wonen of werken 

(drijvende kassen). 

Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers kan worden gecombineerd met het 

vergroten van de berging van watergangen. Dat betekent wel dat er extra ruimte 

buiten de bestaande watergang moet worden gevonden, bijvoorbeeld door oevers 

flauwer aan te leggen of een extra plas/dras berm. 

 

Onderhoud 

Bij het voorkomen van wateroverlast gaat het niet alleen om de grootte van 

watergangen, duikers en gemalen. Ook is het belangrijk dat deze goed worden 

onderhouden. Dit betekent dat watergangen op diepte moeten zijn en dat de 

plantengroei zodanig van omvang is dat dit geen wezenlijke invloed heeft op de 

afvoercapaciteit.  

 

De watergangen worden normaliter één maal per 8 jaar gebaggerd. Dit wordt 

vaksgewijs gedaan, zodat waterleven kan ontsnappen of de vakken kan 

herkoloniseren. 

Een of meerdere keren per jaar worden de watergangen geschoond van 

waterplanten. Dat staat op gespannen voet met het ecologisch functioneren. Er wordt 

daarbij steeds meer gekeken naar het benodigde profiel voor waterafvoer en welk 

deel van het profiel beschikbaar is voor begroeiing. Dit vergt echter nog wel de 

nodige investering (tijd) in beheerinstrumenten en beheersafspraken voordat dit 

Delflandbreed naar behoren functioneert. 

 

Natuurlijk moeten ook de duikers en de vuilroosters van de gemalen regelmatig 

geschoond worden. 

 

Huis en tuin oplossing 

Wat kun je zelf doen om wateroverlast in de eigen omgeving te verminderen? De 

belangrijkste huis&tuin maatregelen zijn op het gebied van vasthouden van water. 

 

Een groen dak houdt water vast, maar dat betekent wel een extra investering, omdat 

de bestaande dakkonstruktie vaak niet sterk genoeg is voor de extra belasting en er 

ook  extra eisen zijn aan waterdichtheid. 

Een regenton is een prima manier om water vast te houden. Dit water is op 

momenten dat er tekort aan water is weer goed bruikbaar in de tuin om te begieten. 
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Veel woonwijken zijn gebouwd op een zandlaag, veelal aangelegd bovenop het 

oorspronkelijke maaiveld. Deze zandlaag kan worden gebruikt om regenwater in te 

bergen.  

 

Zeker als dat regenwater is uit een regenwaterafvoer of de overloop van regenton, 

heb je wel een grindkist nodig. Een grindkist is een hoeveelheid grind, die ingegraven 

in de grond, het aangevoerde regenwater snel bergt (1m3 grind bergt 400 liter 

water).Vanuit de grindkist infiltreerd het water daarna relatief langzaam naar het 

grondwater. 

 

Een groene tuin met zo weinig mogelijk verharding is natuurlijk de meest optimale 

oplossing. Echter verharding hoeft niet te leiden tot extra afvoer van water en dus het 

verergeren van wateroverlast. Dan moet er bij de aanleg wel aan een aantal 

voorwaarden worden voldaan. 

Ik heb zelf een groot deel van mijn achtertuin bestraat. Echter het afschot (lichte 

helling van de bestrating) is in de richting van het huis, zodat het water niet uit de tuin 

kan lopen. Daarnaast zijn er relatief kleine tegels gebruikt met veel voegen en zijn de 

voegen gevuld met fijn grind. Zelf bij 

extreme buien ontstaan er vrijwel geen 

plassen en wordt al het water via de voegen 

geïnfiltreerd naar het grondwater.  

Ook bij afschot van het huis af, omdat de 

straat veel lager ligt, is er een goede 

oplossing: een grindkist op het laagste eind 

van je eigen bestrating. 

 

Maak je tuin waterproef met Huisje Boompje Beter app, deze app is er voor iphone, 

ipad, android maar ook via de website http://www.huisjeboompjebeter.nl/ 

 

5. VIS & WATERKWALITEIT 

In de krant stond een artikel dat de Delftse Hengelaars Vereniging zijn heil zocht in 

het uitzetten van spiegelkarpers om de kwaliteit van het water te verbeteren. Met 

gefronste wenkbrauwen hebben we dat gelezen. 

De groene soep,  zoals het water er in ons gebied in veel gevallen  uit ziet, is een 

gevolg van eutrofiëring, dit als gevolg van de grote mestgift op het land en via de 

riooloverstorten. Het boek Vijver, sloot en plas van Marten Scheffer en Jan Cuppen 

(Tirion Natuur, 2006), bevat 

lezenswaardige informatie om dit tij 

te keren. Het onderstaande is een 

samenvatting daaruit. 

 

 

http://www.huisjeboompjebeter.nl/
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Van helder naar troebel 

Aanvankelijk waren de gevolgen van de eutrofiëring onopvallend. Het volume 

ondergedoken waterplanten nam toe en de groeivormen veranderden. In plaats van 

kranswieren en andere dicht bij de bodem groeiende planten, kwamen er steeds 

grote massa’s van fonteinkruiden, waterpest en andere soorten die de hele 

waterkolom vulden. De werkelijke omslag kwam echter pas toen het water van veel 

eens zo heldere plassen plotseling troebel werd. De uitgestrekte velden van 

ondergedoken waterplanten verdwenen en daarmee die talloze dieren en de grote 

aantallen eenden, zwanen en andere vogels die weer op die plantenfauna of op de 

planten zelf foerageren. En het fenomeen blauwalg kwam op. Het probleem werd 

aangepakt door zuiveringsinstallaties te bouwen, de riooloverstorten werden (deels) 

gesloten en overbemesting werd aan banden gelegd. De toevoer van meststoffen 

nam drastisch af. Echter het water bleef troebel. Dat kwam door de aanwezigheid 

van fosfaten die in de waterbodem (blubber) zijn opgeslagen. Dit noemen ze 

nalevering. De meren werden gebaggerd echter de troebelheid bleef. 

 

Van troebel naar helder 

Kwekers van zoetwatervis in Tsjecho-Slowakije zagen de helderheid van water 

toenemen als vis uit de kweekvijvers geoogst was. Er werden praktijkproeven 

gedaan en de resultaten waren spectaculair.  

Hoe zit de vork in de steel? De troebelheid van meren kent twee componenten. 

Namelijk het water bevat veel opgewerveld bodemslib en het bevat een overdadige 

groei van alg en plankton. Het slib wordt in grote ondiepe meren op winderige dagen 

door golfslag opgewerveld. Daarnaast woelen vissen de bodem op. Soorten als 

brasem en karper, die op zoek zijn naar dieren als tubifex en muggenlarven, happen 

bodemmateriaal op. In de kieuwen blijven deze dieren en ander grof materiaal 

achter, de kieuwen fungeren dus als zeef. Het kleinere bodemmateriaal komt weer in 

het water en dat veroorzaakt de vertroebeling. Watervlooien zijn in staat om het 

aantal algen zeer laag te houden.  

Echter als het water veel vis bevat eten deze de watervlooien op. Dan kan er dus 

algenbloei optreden. In mei kan er in meren een helder-water-fase optreden, dat is 

net voor het uitkomen van de visseneieren. 

Het wegvangen van bodemberoerende vissen heeft in veel praktijkproeven er toe 

geleid dat het water helder werd. Een meertje waaruit eenmalig ongeveer 75% van 

de vis is verwijderd, werd niet alleen helder, maar bleef dat vaak ook tot in lengte van 

jaren, zelfs zonder andere maatregelen. 

De verklaring hiervoor is de rol van de ondergedoken waterplanten. In troebel water 

komen die nauwelijks voor omdat er te weinig licht in het water doordringt. Zodra het 

water helder is, door het verwijderen van bodemberoerende vis, kunnen die planten 

weer gaan groeien. De vele planten houden de bodem vast en dempen de golven. 

Daardoor wordt het slib minder door golfslag opgewerveld. In het water tussen de 

planten bezinken slibdeeltjes en ook veel algen.  
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De planten nemen via hun bladeren en stengels veel voedingsstoffen op. Algen 

hebben dus minder voedsel. Vooral het nitraat verdwijnt vaak bijna volledig. Tussen 

de waterplanten kunnen o.a. watervlooien voor de vissen schuilen. Watervlooien 

kunnen vissen ruiken. ’s Nachts wanneer er te weinig licht is voor vissen om 

watervlooien te zien, zwemmen watervlooien naar het open water waar ze filterend 

hun voedsel verzamelen. En zodoende maken ze het water helder. Andere filteraars 

leven permanent op de planten en zorgen daar voor een toename van de helderheid. 

Helder water houden 

De oplossing is een combinatie van maatregelen. Beperken van de aanvoer van 

meststoffen door bijvoorbeeld het aanhouden van een meststoffenvrije ruimte rond 

sloten, waardoor voedingstoffen niet of veel minder naar de sloot uitspoelen. Beperk 

de riooloverstorten door de regenwater afvoeren die nu nog op deze riolen zijn 

aangesloten af te koppelen (direct op de sloot, regenton, etc). Bagger het water 

regelmatig waarbij niet alle planten in één keer worden verwijderd. En als je toch wat 

wilt uitzetten doe dat dan met watervlooien of mosselen, maar zeker niet met bodem-

beroerende vis. Leg natuurvriendelijke oevers aan, hier kunnen moeras- en 

waterplanten zich in vestigen. En soms moet je ook de bodemberoerende vis 

afvangen. 

Vissen die niet bodemberoerend zijn, maar op zicht jagen zoals snoek, hebben ook 

veel baat bij helder water. Nogal wat sportvissers vinden het vissen op vissoorten die 

horen bij helder water het leukste wat er is, maar ook zijn er nogal wat sportvissers 

die op bodemberoerende vis in troebel water willen vissen. Wellicht dat het mogelijk 

is om tot afspraken te komen tussen de groep karpervissers en de waterbeheerders 

dat een bepaald aantal wateren, die zich daarvoor lenen, gebruikt worden voor het 

vissen op karpers. 
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6. WATERTEKORT/DROOGTE 

 

Water is nodig voor al het leven op deze aarde. Maar soms is het warm en regent het 

niet. Er verdampt dan te veel water. Dat leidt tot watertekort/droogte en daar hebben 

we in Delfland ook last van. Een goed voorbeeld van een droge zomer was 1976, 

maar ook de zomer van 2003 was droog. Net als wateroverlast heeft droogte 

gevolgen voor functies die direct gerelateerd zijn aan water, zoals natuur en 

landbouw. Het heeft echter ook bodemdaling in het veenweidegebied tot gevolg en 

‘hittestress’ in de stad. 

 

Gevolgen 

Natuurlijk heeft droogte gevolgen voor de natuur. Maar een goed functionerend 

natuurgebied moet een effect van een droogteperiode kunnen opvangen. Belangrijk 

is dat natuurgebieden voldoende omvang hebben of onderling verbonden zijn. Dan 

kunnen negatieve effecten van droogte beter worden opgevangen. 

In landbouwgebieden leidt droogte tot (economische) schade aan gewassen. Boeren 

gaan dit vaak tegen door te beregenen. Dat stelt echter wel eisen aan de omvang 

van de zoetwateraanvoer naar deze landbouwgebieden. 

  

In de glastuinbouw zal in een droge zomer ook een tekort aan water van voldoende 

kwaliteit gaan ontstaan. De meeste bedrijven in de glastuinbouw gebruiken 

regenwater voor de watervoorziening, omdat het oppervlaktewater in Delfland niet 

aan hun hoge eisen (te hoog zoutgehalte) voldoet. Op het moment dat de regen-

waterbassins van de tuinbouwbedrijven leeg zijn, gaan ze over op een alternatieve 

voorziening.  

Sommige tuinders gebruiken grondwater, maar soms wordt ook drinkwater gebruikt. 

 

Droogte heeft ook effecten in veengebieden (o.a. delen van Midden-Delfland en 

Schieveen). De bodemdaling neemt toe, doordat het veen droog komt te staan: 

maximale snelheid orde 1 cm/jaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat dijken regelmatig 

moeten worden opgehoogd. Het heeft echter ook gevolgen voor de waterafvoer en 

peilverschillen in polders: de lager gelegen veenweide delen komen steeds lager te 

liggen: letterlijk het putje van de polder.  
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Dijkdoorbraak bij Wilnis 

 

 

Daarnaast ontstaan er in droge 

perioden scheurvorming in dijken en 

kaden specifiek in veengebieden. De 

dijkdoorbraak in Wilnis is een gevolg 

van uitdroging van een zogenaamde 

veenkade. 

 

 

 

 

 

 

Een van de gevolgen van droogte in de stad is niet direct merkbaar.  

Een belangrijk probleem is het zakken van de grondwaterstand. Vele oude 

stadswijken zijn nog gebouwd op houten palen. Deze houten paalfundering moet 

onder water blijven anders verrotten deze houten palen. In perioden van droogte kan 

dat soms niet worden gegarandeerd en dat kan leiden tot verzakkingen en 

scheurvorming in gebouwen. 

 

Droogte is niet alleen een gevolg van weinig regen maar veelal ook een gevolg van 

hoge temperaturen. In de stad liggen vooral de nachttemperaturen veel hoger dan 

buiten de stad. Vooral in de grote steden als Rotterdam en Den Haag ontstaan in 

warme perioden temperatuurverschillen met het buitengebied van acht graden 

Celsius. Vooral dat het ’s nachts niet afkoelt heeft ernstige gevolgen voor de 

volksgezondheid in het bijzondere van kwetsbare groepen (o.a. ouderen): dit wordt 

hittestress genoemd. 

Ontwikkelingen 

Onder invloed van de stijgende 

kooldioxide concentratie verandert het 

klimaat. Dit leidt tot veranderingen in de 

temperatuur en de regenval. De 

verwachting is dat de gemiddelde 

temperatuur de komende eeuw met 2 tot 

4 graden Celsius zal toenemen. 

Daarnaast zal de regenval meer gaan 

variëren, de kans op extremen neemt 

toe: er komen dus perioden met veel 

meer regen, maar ook perioden met veel 

minder regen. Dit betekent dus ook dat 

de kans op droogte in de toekomst zal 

toenemen. 
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Oplossingsrichtingen 

Belangrijke oplossingsrichtingen voor droogte zijn eigenlijk ook al genoemd in 

hoofdstuk 4 Wateroverlast. 

Vasthouden 

Een deel van het regenwater zal infiltreren in de grond en worden toegevoegd aan 

de grondwatervoorraad. Deze voorraad is een buffer in een tijd van droogte. In de 

stad kan water worden vastgehouden op groene daken. Juist in warme en droge 

perioden zorgen deze groene daken ook voor verkoeling (door verdamping van 

water). 

Bergen 

Als het water niet kan worden vastgehouden dan kan het worden geborgen. Een 

goed voorbeeld zijn de bergingsbassins van de tuinders, die regenwater opslaan 

voor droge perioden. Maar ook in natuurgebieden kan extra water worden geborgen.  

Bijvoorbeeld in het gebied van de Ackerdijkse plassen wordt een flexibel peilbeheer 

aangehouden: in de herfst en winter stijgt het peil en in voorjaar en zomer kan het 

peil dan uitzakken onder invloed van verdamping. 

Aanvoeren 

In een groot deel van Delfland is de marge voor een flexibel peilbeheer vanwege de 

verschillende functies te gering. Dat betekent dat in de zomer water moet worden 

ingelaten. In het verleden kon Delfland water innemen vanuit de Nieuwe Maas en de 

Nieuwe Waterweg. Deze wateren zijn echter zouter geworden (verzilt) onder invloed 

van de verdieping van de Nieuwe Waterweg ten behoeve van de scheepvaart. Het 

zoete water van Delfland wordt nu aangevoerd vanuit het Brielse Meer. Dit is 

(voornamelijk) Rijnwater en het heeft een uitstekende waterkwaliteit. Met dit water 

wordt het peil in de boezemkanalen en de polders op het streefpeil gehouden. 

 

Deze aanvoer vanuit het Brielse Meer is ook op langere termijn mogelijk, dus ook in 

het geval er klimaatverandering optreedt. Echter er zijn een aantal plannen in de 

Zuid-Hollandse en Zeeuwse delta, die deze aanvoerroute in gevaar brengen: zoals 

het open zetten van de Haringvlietsluizen en de verzilting van het Volkerak-

Zoommeer. Daarom worden ook alternatieve aanvoerroutes gezocht en wordt ook 

zoveel mogelijk gestreefd naar zelfredzaamheid van de verschillende functies. 

Zelfredzaamheid 

Een taak van het Hoogheemraadschap van Delfland is het zuiveren van afvalwater. 

De zuivering Harnaschpolder bij Delft is de grootste zuivering van Nederland en loost 

bij droog weer ongeveer 2,5 m3/s via een effluentleiding op de Noordzee. Door dit 

water nog verder te behandelen zou dit water in principe geschikt zijn om gebruikt te 

worden als wateraanvoer voor het gebied van Delfland. Gezien de meerkosten wordt 

dit nu nog niet overwogen. Het is echter mogelijk wel rendabel als zoetwateraanvoer 

voor de glastuinbouwbedrijven in het Westland. Dit wordt uitgewerkt in het kader van 

het project Delft Blue Water. 



Jaarthema Water, KNNV afdeling Delfland, 2014      18 

 

Ook in de glastuinbouw zijn ontwikkelingen gestart om de zelfredzaamheid van de 

watervoorziening te vergroten. Naast het vergroten van de waterbergingen wordt het 

gietwater ook vaker gerecirculeerd.  

Er worden ook proeven gedaan met het opslaan van regenwater in het grondwater. 

Dit water wordt er weer uitgepompt  als het droog is. Door het in de waterbergingen 

opgevangen regenwater te infiltreren in het grondwater komt er ruimte in de water-

bergingen en kan er meer regenwater worden opgevangen. Daar het grondwater in 

het Westland brak is vergt dit wel enig onderzoek.  

 

Bodemdaling 

De bodemdaling in het veenweidegebied onder invloed van droogte is niet eenvoudig 

op te lossen. De doorlaatbaarheid van veen is zeer beperkt, waardoor ook het effect 

het water in de sloot na een paar meter is uitgewerkt: het komt er gewoon niet.  

Eigenlijk zou je weer terug moeten naar de situatie van het laagveen: veen als 

spons, zelfs boven het normale waterpeil. Dat lukt echter niet meer bij het huidige 

gebruik als weidegrond. Er is wel een technische oplossing: omgekeerde drainage. 

In plaats van het water uit de grond te draineren, wordt het water dan in de grond 

geïnfiltreerd via drainagebuizen. 

Deze omgekeerde drainage wordt ook in steden toegepast om paalfunderingen te 

beschermen tegen te lage grondwater-standen: bijvoorbeeld in Dordrecht. 

Veendijken 

In droge perioden worden de veendijken in Delfland extra geïnspecteerd op 

scheurvorming. Dat is zeer arbeidsintensief en de bedoeling is dat er een structurele 

oplossing komt. In samenwerking met andere waterschappen wordt onderzoek 

gedaan naar duurzame oplossingen. 

Hittestress 

De hittestress in de stad is tegen te gaan op een aantal manieren. Die liggen veelal 

ook nog eens in lijn met de oplossingen voor wateroverlast: meer groen in de stad, 

meer water in de stad, groene daken en groene gevels. Natuurlijke plantengroen 

zorgt voor schaduw en verkoeling door de verdamping van water. 

Ook waterpartijen, zeker als er fonteinen worden gebruikt, zorgen voor verkoeling. 

Ook een betere isolatie van gebouwen is nodig om de warmte buiten te houden. 

Maar mensen moeten ook hun gedrag aanpassen: ramen sluiten op de zonkant, 

zonwering gebruiken, etc. 

 

Huis en tuin 

Het groene dak was hierboven al genoemd. Een groen dak vergt wel een extra 

investering, omdat de bestaande dakconstructie vaak niet voldoet.  

Een regenton is een prima manier om water te bergen. Dit water is in een periode 

van droogte goed bruikbaar in de tuin om de planten te begieten. 
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Planten leveren schaduw en zorgen voor koelte door verdamping. Een druivenplant 

is een prima voorbeeld van een plant die je daarvoor kunt gebruiken 

 

7.WATERKWALITEIT BIESLANDSE BOVENPOLDER  
 

Jethro Gauld meldde zich begin 2012 met de vraag of hij een onderzoek voor de 

KNNV afdeling Delfland kon doen om zijn vaardigheden op peil te houden. Er is een 

onderzoek opgezet om de Bieslandse Bovenpolder nader te bestuderen. Daarbij is 

samenwerking gezocht met het Hoogheemraadschap van Delfland. We bedanken 

Ernst Raaphorst voor zijn medewerking. 

De Bieslandse Bovenpolder is onderdeel van Boeren voor Natuur en door vele 

onderzoekers bezocht om de kwaliteit van de natuur te bestuderen. Het 

hoogheemraadschap, InHolland, Alterra en de Vogelwacht Delft doen er onderzoek. 

Het hoofddoel van onze studie is de waterkwaliteit van de sloten te bekijken via de 

chemische waterkwaliteit, de vegetatie en de macrofauna. We sluiten daarbij zo dicht 

mogelijk aan bij de methoden die het hoogheemraadschap hanteert. We proberen 

ook de methoden van het hoogheemraadschap te ijken met minder kostbare of 

eenvoudigere metingen. 

Aan de ene kant zijn er de meetresultaten, maar aan de andere kant is er de vraag 

wat die betekenen. Daarvoor is het nodig een normering te hebben welke resultaten 

welke kwaliteit indiceren. We hebben daarvoor verschillende methoden gehanteerd: 

de methodiek van het Hoogheemraadschap, AqMaD, CUR en KRW. KRW is de 

afkorting voor Kader Richtlijn Water welke binnen heel Europa geldt. In 2012 is een 

normering voor de kwaliteit van wateren vastgesteld zoals die in 2015 moet gaan 

gelden. Eigenlijk is dat de belangrijkste bron voor de beoordeling van de 

waterkwaliteit en die zullen we in deze bijdrage voor Veldbericht als enige 

behandelen. 

Deelmaatlat Chemische waterkwaliteit 

Van januari tot december 2012 zijn door het hoogheemraadschap verschillende 

metingen gedaan op twee locaties in de Bieslandse Bovenpolder. Processen in het 

oppervlaktewater en mogelijk ook de vegetatie beïnvloeden de concentraties in het 

zomerseizoen. Volgens de Kader Richtlijn Water moeten sommige parameters in het 

zomerseizoen worden bepaald. Door de KNNV zijn op twee tijdstippen op 12 locaties 

het opgeloste fosfaat gehalte (orthofosfaat gehalte) bepaald met de methode van Dr. 

Lange. Fosfaat is een voedingstof (nutriënt) die van belang is voor de groei van 

(water)planten en maar ook van algen en kroos. 
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In figuur 1 staat het verloop van de orthofosfaat concentratie (opgelost fosfaat) 

uitgezet over het jaar. Het verloop van de concentratie over het jaar is grillig, dit 

betekent dat er gedurende het jaar regelmatig moet worden gemeten om een 

betrouwbare gemiddelde waarde vast te stellen. Tweemaal meten, zoals in het 

onderzoek van de KNNV (gegevens Lange in periode augustus 2012) is gedaan, is 

niet voldoende.  

 

Figuur 1: Orthofosfaat-gehalte gemeten door het Hoogheemraadschap van Delfland 

op de locaties OW203-027 en -028 en de KNNV afdeling Delfland op 12 locaties 

(Lange). 

Het Hoogheemraadschap heeft ook de waarden voor chloride (zoutgehalte), fosfaat, 

nitraat + nitriet, ammonium, stikstof totaal en stikstof Kjeldahl gemeten. Stikstof is 

evenals fosfaat een voedingstof, maar heeft verschillende verschijningsvormen: 

nitraat, nitriet, ammonium en Kejldahl stikstof. Wij hebben een poging ondernomen 

om nitraat te meten met de methode van Dr. Lange, maar die bleek niet nauwkeurig 

genoeg om de concentraties in de polder goed te meten. Jammer voor onze 

inspanningen, maar een goed teken voor de polder. 
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Tabel 1: Deelmaatlat voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen van 

sloten. 

 

MEP: maximaal ecologisch potentieel, GEP: goed ecologisch potentieel 

Chloride 79 mg Cl /l     HHD rechtstreekse meting (oordeel: 

GEP)  

Fosfaat gem. zomerseizoen 0,68 mg P /l  HHD rechtstreekse meting (oordeel: 

ontoereikend) 

Zuurgraad zwak zuur – zwak basisch  KNNV via macrofyten   (oordeel: 

GEP)  

Nitraat gem. zomerseizoen 1,62 mg N/l  HHD rechtstreekse meting   

Deelmaatlat vegetatiestructuur 

De kwaliteit van gebufferde zoete sloten kan worden beoordeeld met de 

vegetatiestructuur. Er moet een mooie verdeling zijn tussen soorten die zich dicht bij 

de bodem ophouden, soorten die in de hele waterkolom voorkomen en soorten die 

alleen aan het oppervlak groeien. Deze methode was niet bekend tijdens het maken 

van de opnamen in 2012, maar gaan we in het vervolg wel hanteren 

 

Figuur 2: Vegetatiestructuur op kale grond links en steeds dikkere baggerlaag naar 

rechts. 
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Deelmaatlat soortenlijst en EKR 

Voor verschillende parameters worden formules gegeven voor het berekenen van 

een Ecologische Kwaliteit Ratio (EKR). Dit is een getal tussen 0 en 1 waarmee de 

kwaliteit van een ecologische parameter wordt aangegeven: 0 is zeer slecht, 1 is 

zeer goed. De grens voor het GEP wordt gewoonlijk bij een EKR van 0,6 gelegd. De 

Bieslandse Bovenpolder komt tot het resultaat matig als je de soortenlijsten van de 

sloten verwerkt (gemiddeld EKR van 0,54). 

 

Helofytenfilter 

Doordat je een hele tijd intensief bezig bent met het meten van de waterkwaliteit en 

het analyseren daarvan, ga je er vanzelf meer begrip voor krijgen. En soms onbegrip! 

Zo is duidelijk geworden dat helofytenfilters maar heel beperkt water zuiveren van 

stikstof en fosfaat. 

Helofytenfilters worden toegepast om vuil water te reinigen. Er is een helofytenfilter 

waarbij het water van boven in een bak met bijvoorbeeld riet wordt gelaten en dan 

naar beneden wegzijgt. De stikstof en fosfaat wordt door bodemleven dat tussen de 

wortels van de planten leeft opgenomen. Nitraat wordt omgezet in moleculair stikstof 

dat ontwijkt naar de lucht.  

Bij helofytenfilters zoals die in de Bieslandse Bovenpolder stroomt het water 

horizontaal langs de rietstengels. De reiniging kan dus niet op dezelfde manier gaan 

als in verticale filters. Het idee is dat microben die op de stengels van de planten 

groeien voedingsstoffen opnemen. Deze laag microben heet epifyton in vaktermen. 

Maar of het nu om de voedingstoffen gaat die de planten opnemen of die het epifyton 

opneemt, je moet de aangroei regelmatig weghalen omdat anders die stoffen bij het 

vergaan van de planten weer in het water terechtkomen. Dit betekent dat de planten 

om de paar jaar gemaaid moeten worden en wel voordat de plant afsterft, omdat 

anders de voedingsstoffen voornamelijk in het wortelstelsel zijn opgenomen.  

Conclusie 

We hebben heel veel geleerd van het onderzoek en onze analyses naar de 

waterkwaliteit in de Bieslandse Bovenpolder. Doordat we ook resultaten van het 

Hoogheemraadschap mochten gebruiken, hebben we vooral meer zicht gekregen op 

de variatie in de meetwaarden over een jaar en door de jaren heen. We hadden 

gehoopt dat we duidelijke verschillen zouden zien tussen wel of niet natuurvriendelijk 

ingerichte sloten, maar dat is niet uitgekomen. Dat kan natuurlijk komen doordat die 

verschillende sloten vlak naast elkaar liggen in hetzelfde watersysteem en dus 

onderling water uitwisselen. 

De waterkwaliteit is op verschillende manieren gemeten en de resultaten duiden op 

een matige tot goede waterkwaliteit. De enige negatieve uitschieter is het 

fosfaatgehalte in de sloten. Dat is veel te hoog.  



Jaarthema Water, KNNV afdeling Delfland, 2014      23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een sloot in de Bieslandse Bovenpolder. 

8. WATERKWALITEIT 

 

Water is nodig voor al het leven op deze aarde. Niet alleen de hoeveelheid water is 

van belang, maar ook de kwaliteit. Hierbij wordt zowel de chemische kwaliteit 

(stoffen) als de biologische kwaliteit (planten en dieren) bedoeld. Er is niet een 

standaard norm voor waterkwaliteit, die geschikt is voor alle situaties. Denk maar aan 

het verschil tussen zeewater en rivierwater. Er is echter wel bekend waar de kwaliteit 

van wateren aan moet voldoen.  

In Europa is dat vastgelegd in de Kader Richtlijn Water (KRW). Deze kaderrichtlijn is 

in 2000 van kracht geworden en de gewenste verbeteringen worden sinds 2008 door 

de lidstaten planmatig vastgelegd. Uiteindelijk doel is dat in 2027 de waterkwaliteit in 

alle Europese wateren voldoet aan de gestelde normen. In Nederland worden de 

waterkwaliteitsplannen opgesteld door de verschillende waterbeheerders (Rijk, 

Waterschappen). In Delfland is dit plan opgesteld door het Hoogheemraadschap van 

Delfland.  

 

Huidige situatie 

De waterkwaliteit in Delfland voldoet in grote delen van het gebied niet aan de 

gestelde normen. Dat geldt zowel voor de chemische als de biologische kwaliteit. 

Chemische waterkwaliteit 

In het geval van de chemische waterkwaliteit is dat vooral het geval voor de 

voedingsstoffen (nutriënten: stikstof en fosfaat) en de bestrijdingsmiddelen. Uit de 

stoffenbalans over Delfland is duidelijk dat de bronnen van deze stoffen zich binnen 

Delfland bevinden. De belangrijkste bronnen zijn: glastuinbouw, veeteelt, afspoeling 

van verhard en onverhard oppervlak en uitspoeling via grondwater. Daarnaast is de 

historische verontreiniging in de waterbodem ook van belang. In de loop van de tijd is 

een deel van de verontreiniging opgeslagen in de bodem; dit geldt zeker voor fosfaat. 

De concentraties van stikstof in het water zijn de afgelopen decennia duidelijk 

gedaald.  
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De gemiddelde concentraties in de Westboezem (boezem westelijk van de Schie) 

zijn echter nog ongeveer 2,5 maal de norm en in de Oostboezem (Schie en oostelijke 

zijkanalen) nog ongeveer 20% boven de norm (zie onderstaande figuur). 

 
Concentraties stikstof in Delflands water. 

 

De gehalten fosfaat zijn wel gedaald, maar vanwege de grotere invloed van 

historische opslag in de waterbodem, is deze daling veel geringer dan bij stikstof. 

Bij de bestrijdingsmiddelen is het aantal overschrijdingen van de norm wel gedaald. 

De belasting vanuit vooral de glastuinbouw neemt af. Er blijven echter regelmatig en 

verdeeld over het gebied overschrijdingen van de normen plaatsvinden. De 

overschrijding van de normen heeft een aantoonbaar effect op de biologische 

waterkwaliteit, dit volgt uit veldproeven met muggenlarven. Daarnaast treedt er een 

verschuiving op in de stoffen: er komen nieuwe typen bestrijdingsmiddelen. Zoals 

neonicotinoïden, die veel breder doorwerken in het milieu. 

 

Biologische waterkwaliteit 

Ten aanzien van de biologische 

waterkwaliteit is de bedekking met 

planten (boven water: emers en 

onderwater: submers) een maat om de 

kwaliteit vanuit de flora weer te geven. 

Uit de onderstaande tabel volgt dat in 

Delfland een groot deel van de 

onderzochte locaties een slechte of 

ontoereikende waterkwaliteit hebben, 

omdat er veel te weinig waterplanten zijn (0-5%). Ten aanzien van ondergedoken 

waterplanten is de situatie beter dan voor uit het water oprijzende waterplanten.  

Het feit dat er weinig waterplanten zijn heeft ook zijn uitwerking op de fauna. Dat 

geldt zeker voor macrofauna en vissen. Goed voorbeeld is de snoek, die voor het 

nieuwe broed schuilplaatsen nodig heeft: gebieden met waterplanten. De snoek eet 

namelijk zijn eigen broed op! Ook het doorzicht van belang, omdat de snoek op zicht 

jaagt. In Delfland is veel water troebel: door het ontbreken van de waterplanten is er 
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veel slib in het water en door de hoge nutriëntengehalten zijn er ook veel algen 

(groene soep). Dit betekent vooral veel kansen voor karper en snoekbaars en een 

enorme belemmering voor snoek en voorn. Daarbij is de karper een vis die 

bodemslib opwoelt en zo het troebele water in stand houdt. 

Daarnaast heeft het watersysteem in Delfland vele obstakels voor vis. De trekroutes 

tussen polder, boezem en rivier/zee worden bemoeilijkt door gemalen. Trekroutes 

binnen polders worden bemoeilijkt door stuwen. Daarnaast ontbreken voldoende 

mogelijkheden om te paaien. 

Een belangrijke recreatieve functie van een aantal wateren in Delfland is zwemwater. 

Ook het zwemwater moet voldoen aan (Europese) normen. Een belangrijk probleem 

in Delfland is dat vooral de grotere zwemplassen (Delftse Hout, Dobbeplas en 

Krabbeplas) vaak problemen hebben met blauwalgen. Blauwalgen zijn bacteriën die 

een stof uitscheiden, die niet alleen huidirritatie kan opleveren, maar bij hoge 

concentraties zeker voor dieren dodelijk kan zijn. De oorzaak van deze 

blauwalgenbloei zijn voedingsstoffen (nutriënten) in combinatie met een hogere 

watertemperatuur (tussen 20 en 30 oC). 

 

Plannen 

Een belangrijk onderdeel van de Kader Richtlijn Water is het opstellen en uitvoeren 

van plannen. In de huidige planperiode tot 2015 zijn/worden de volgende 

maatregelen uitgevoerd: 

Aansluiten glastuinbouw op riolering  

Teneinde deze bron van verontreiniging op 

korte termijn te saneren is besloten om de 

glastuinbouw op de riolering aan te sluiten. De 

gemeenten hebben hiervoor riolering 

aangelegd in het glastuinbouwgebied en 

Delfland heeft deze riolering aangesloten op 

de afvalwaterzuiveringen. Gezamenlijk met de 

gemeenten wordt gecontroleerd of de 

glastuinbouw hun installaties hebben 

aangesloten op de riolering. Inmiddels is ruim 

90% van de glastuinbouw aangesloten. Op 

lange termijn is het streven om te komen tot 

een volledig gesloten systeem. Er wordt al veel water gerecycled, maar door het 

oplopen van concentraties ongewenste stoffen of het optreden van ziekten blijft een 

restlozing noodzakelijk.  

Baggeren 

Zeker bij stoffen die absorberen aan het slib (zoals fosfaat) is het zinvol om als de 

belasting van het oppervlaktewater voldoende gedaald is de historische 

verontreiniging in het bodemmateriaal te verwijderen door de bodem volledig schoon 

te baggeren. Normaliter baggert Delfland de grotere wateren iedere 8 jaar, maar dan 
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wordt alleen gebaggerd voor het handhaven van voldoende stroomprofiel. Na dit 

baggerwerk resteert vaak nog een laag verontreinigd bodemslib. De verwachting is 

dat nu de glastuinbouw vrijwel volledig is aangesloten de gehalten verontreiniging 

voldoende zijn gedaald om dit baggerwerk te gaan uitvoeren. 

 

Tevens wordt baggeren als maatregel ingezet om de zwemwaterkwaliteit te 

verbeteren, zoals bij de Dobbeplas (in 2011 uitgevoerd) en de Delftse Hout (2012). 

Bij de Dobbeplas heeft dat tot een verbetering van de waterkwaliteit geleid. 

Veeteelt 

Midden-Delfland is een (veen)weidegebied waar, door het gebruik, ook belasting van 

het oppervlaktewater plaatsvindt. Een deel van deze belasting is historisch vanwege 

de intensieve bemesting. Door een gesloten mestboekhouding en nog beter een 

extensief beheer, bijvoorbeeld in combinatie met weidevogelbeheer, kan deze 

belasting worden gereduceerd.  

Overstorten 

In het oud stedelijk gebied vindt bij intensieve regenval overstort plaats vanuit de 

gemengde riolering.  

Deze overstort bestaat uit een mengsel van huishoudelijk afvalwater en regenwater. 

In nieuw stedelijk gebied is er een gescheiden riolering. Het huishoudelijk afvalwater 

en het regenwater wordt hier via een aparte riolering afgevoerd.  

Het verminderen van de omvang van de overstort is mogelijk door afkoppelen. Dit 

betekent dat voor een specifiek gebied, bijvoorbeeld een plein of een parkeerterrein, 

wordt afgekoppeld van het gemengde riool en via een apart riool wordt aangesloten 

op het oppervlaktewater. Omzetten van een gemengde riolering naar een 

gescheiden rioolsysteem kan feitelijk alleen bij stadvernieuwing, omdat de 

afvalwater- en regenwaterriolen volledig met elkaar verknoopt zijn, zeker in 

woningen. 

 

Natuurvriendelijke oevers 

Een belangrijk aspect ten aanzien van de ecologische kwaliteit is het grotendeels 

ontbreken van waterplanten, zeker de boven water uitstekende waterplanten. Door 

het aanleggen van natuurvriendelijke oevers wordt dit verbeterd. Vaak gaat dat in 

combinatie met het verbreden van de watergang, zodat er ook meer berging ontstaat 

voor het opvangen van wateroverlast. 

 

Vistrap/vislift en vispaaiplaatsen 

Er zijn inmiddels allerlei maatregelen genomen om de intrek van vis vanuit de 

Noordzee en de Nieuwe Waterweg te verbeteren. Uit onderzoek is ook gebleken dat 

dit werkt. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor visvriendelijke gemalen en 

worden ook voorziening als vistrappen of visliften aangelegd om vis te laten trekken 
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tussen de polders en de boezem. Daarnaast worden er vispaaiplaatsen aangelegd: 

een bijzondere is een vispaaiplaats voor snoek in de Zeven Gaten van Van Lingen. 

 

Doorspoelen 

Een maatregel om de waterkwaliteit te verbeteren is om door te spoelen met 

kwalitatief beter water. In Delfland is dat beschikbaar: de zoetwateraanvoer vanuit 

het Brielse Meer, die zomers wordt gebruikt om het watertekort (weinig regen, veel 

verdamping) aan te vullen. Deze maatregel staat wel ter discussie, omdat de 

gehalten wel dalen maar er feitelijk aan de belasting met verontreinigingen niets 

gebeurd.  

De maatregel kan toch wel van belang zijn om het watersysteem een duw te geven in 

de goede richting. Er zit ‘weerstand’ op de omslag van een nutriëntrijk naar een 

nutriëntarm watersysteem: doorspoelen met de daarbij optredende verlaging van 

nutriënten kan juist dat zetje geven. 

 

Huis en tuin 

Natuurlijk kunnen we zelf ook wat doen. Gebruik geen bestrijdingsmiddelen en 

beperk bemesting. Dat geldt ook voor eigen compost, vooral als je ook groenteafval 

toevoegt van groente die niet uit eigen tuin komen: houdt de natuurlijke kringloop in 

balans. 

In nieuwbouwwijken met gescheiden stelsels (na 1960) moet je geen vuil water in de 

straatriolen gieten: dat komt direct in de sloot.  

Dus ook niet de auto wassen, want door het wassen komen veel vervuilende stoffen 

(o.a. PAK’s) vrij, die dan de sloot in spoelen. 

En … eendjes voeren is leuk zeker met kinderen maar overvoer ze niet want dat is in 

feite een verontreiniging van het water (voedingstoffen). Dit geldt ook voor het 

lokvoer wat vissers gebruiken op hun visstek 

 

9. WATERVEILIGHEID EN NATUUR IN DELFLAND 

 

Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel. Dat geld ook voor Delfland. 

Dit betekent dat Delfland beschermd moet worden tegen overstromingen. Deze 

bescherming wordt geboden door de duinen aan de kust en daarnaast door dijken 

langs de Nieuw Waterweg. Maar er zijn ook binnen het gebied van Delfland dijken, 

vaak kades genoemd (o.a. Vlaardingerkade). Deze kades omringen polders en 

beschermen deze polders tegen de veel hogere waterstand op de boezem van 

Delfland. Het hoogte punt van Delfland is te vinden in de duinen: ongeveer 33,5 

meter boven Nieuw Amsterdams Peil (NAP), het laagste punt ligt in polder Berkel in 

gemeente Lansingerland op ongeveer 6,40 meter onder NAP. Waterveiligheid lijkt 

een heel technisch onderwerp, maar er blijken bij waterkeringen steeds meer kansen 

voor natuur te zijn. 
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Stukje geschiedenis 

Delfland heeft zich de laatste 10-duizenden jaren gevormd achter een strandwal. In 

die tijd is de zeespiegel gerezen, waardoor ook het land achter de strandwal steeds 

meer onder water kwam. Hier heeft zich veen gevormd. Dit veengebied werd 

doorsneden door kreken, die het regenwater afvoerden naar zee. Echter bij 

stormvloed kwam het zeewater ook het gebied binnen. Bewoning en gebruik vond in 

eerste instantie vooral plaats op de hogere delen, maar langzamerhand werden ook 

de lage delen in gebruik genomen. Al voor de 10e eeuw werden er lokaal initiatieven 

genomen voor het bouwen van bescherming tegen het water. In eerste instantie 

vanwege stormvloeden, daarna ook vanwege het feit dat het land daalde onder 

invloed van het menselijk gebruik. 

 

In de 13e eeuw is men begonnen met structurele maatregelen tegen het water 

middels bescherming door kades/dijken. Dit mede door het oprichten van het 

Hoogheemraadschap van Delfland.  

 

Verandering gaat door 

De zeespiegel stijgt nog steeds en Nederland daalt nog steeds onder invloed van 

grootschalige geologische veranderingen. Echter, er treden ook veranderingen op 

onder invloed van menselijk handelen. De zeespiegel stijgt sneller onder invloed van 

klimaat-veranderingen, die het gevolg zijn van de opwarming van de aarde. De orde 

grootte van de zeespiegelstijging varieert tussen 0,3 meter per eeuw tot 0,85 meter 

per eeuw, afhankelijk van het klimaatscenario.  

 

Daarnaast dalen delen van Delfland onder invloed van het inklinken van de diepe 

veenlagen. De oorzaak daarvan is het ophogen van land voor steden/wegen of het 

ontwateren van ondiepe veenlagen. Bij de geologische veranderingen is de snelheid 

ongeveer 10 cm per eeuw. De effecten inklinking of ontwateren van veenlagen gaat 

met een snelheid van in de orde van één meter per eeuw. In de binnenstad van 

Vlaardingen ligt bijvoorbeeld een punt dat 1,3 meter is gezakt de afgelopen eeuw. 

Vooral het gebied van Midden-Delfland en het gebied ten zuiden daarvan zakt 

relatief snel. De zeespiegelstijging en de bodemdaling zorgen beide voor een 

toename van het overstromingsgevaar. 

 

Veiligheid bewaken 

Teneinde de veiligheid tegen overstromen te bewaken heeft de overheid (Rijk en 

Provincie) de Waterschappen opdracht gegeven om de waterkeringen regelmatig te 

toetsen aan normen. Daarbij wordt niet alleen getoetst op de hoogte van de dijk, 

maar ook op de stabiliteit, waterdichtheid, waterkerende constructies en niet 

waterkerende objecten. De normering van de waterkeringen wordt regelmatig 

aangepast. Bijvoorbeeld op Prinjesdag 2014 zijn er nieuwe voorstellen aangekondigd 

voor de normen voor primaire waterkeringen (langs de kust en de rivieren). 
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Naast het toetsen worden de waterkeringen ook regelmatig visueel geïnspecteerd. 

Het gaat er dan vooral om of de waterkering goed is onderhouden. Bij de veenkaden 

in het gebied worden na de dijkdoorbraak bij Wilnis extra inspecties gehouden in 

perioden van droogte. Alle dijken drogen in die perioden uit; veenkaden kunnen dan 

extreem scheuren en hun stabiliteit verliezen. 

 

Langs de kust 

De kustlijn van Delfland wordt beschermd door de duinen. Er zijn een aantal plaatsen 

waar de duinenrij te smal is en waar een dijk is aangelegd. Bijvoorbeeld de boulevard 

in Scheveningen is een dijk. 

De duinenrij is in het verleden altijd een zeer beschermd gebied geweest. Wandelen 

in de duinen was alleen toegestaan op de voetpaden; buiten het pad was het 

verboden toegang. De duinen zijn echter aangewezen als belangrijk natuurgebied 

(Natura 2000). Uit de analyse van de flora/fauna van de Nederlandse duinen bleek 

dat vooral het grijze duin ontbreekt.  

 

Het grijze duin is de overgang tussen het witte duin aan zee met helm naar het 

begroeide binnenduin. Het grijze duin is een dynamisch gebied met stukken zand en 

her en der begroeiing. Vanwege de veiligheid is altijd gestreefd naar het vastleggen 

van het duin. Dit beleid wordt langzamerhand losgelaten. Er zijn nu een aantal 

gebieden waar grijze duinen worden gemaakt (weghalen begroeiing en de toplaag) 

en waar de natuur weer zijn gang kan gaan. Voorbeelden hiervan zijn de Van 

Dixhoorndriehoek bij Hoek van Holland (zie Veldbericht 116) en het Westduinpark bij 

Den Haag (net ten noorden van Kijkduin). 

Dat heeft ook een voordeel, je mag het nu ook betreden, want dat past in het 

dynamischere beheer. 

 
Westduinpark bij Kijkduin, ‘nieuw’ grijs duin 

 

Langs de rivier 

Aan de zuidwestzijde wordt Delfland beschermt tegen het rivierwater door de 

Delflandsedijk. Deze dijk loopt van Hoek van Holland naar Rotterdam. De benaming 

van deze dijk is niet overal gelijk, bijvoorbeeld ten zuiden van Maasluis heet deze dijk 
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de Vlaardingse dijk, maar bij de grens met Vlaardingen verandert de naam en heet 

de dijk Maassluisse dijk. 

 

Juist op die Maasssluise dijk is de KNNV afdeling Waterweg Noord al jaren bezig met 

het beschermen van de kievitsbloem. Deze groeit op het binnentalud van deze dijk. 

Er zijn afspraken gemaakt met Delfland over aangepast beheer. Dat schijnt te 

werken, alhoewel er zo nu en dan jaren zijn dat de kievitsbloem vrijwel niet te vinden 

is. 

 
Kievitsbloem 

 
Ontwikkeling bloeistengels kievitsbloem 

 

De kades van Delfland 

De kades in Delfland beschermen de polders tegen het water van de hoger gelegen 

boezem. De boezem is het kanalenstelsel door Delfland, die zorgt dat het door de 

poldergemalen uitgeslagen water wordt afgevoerd naar de zee of de rivier. Bekende 

boezemkanalen zijn de Gaag, de Zweth, de Vlaardingse Vaart en het Schiekanaal. 

Veel van de boezemkades van Delfland zijn eeuwen oud en hebben ook 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het maaibeheer van de kades is 

redelijk extensief, meestal wordt er één en soms tweemaal per jaar gemaaid. Als 

KNNV afdeling hebben we nooit specifiek onderzoek gedaan naar de natuurwaarden 

op kades, terwijl er toch een forse lengte aan kades ligt, waarvan een groot deel ook 

wordt aangemerkt als groene kade (geen weg, weinig bebouwing). 

Bomen op kades is voor Delfland wel een probleem. Er hebben zich al een aantal 

situaties voorgedaan waarbij in droge perioden een waterstroom ontstond langs de 
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De Noordpolder in 1957 

wortels van bomen door de kade heen. In dat soort situaties wordt de boom altijd 

gerooid. Dat betekent echter niet dat bomen niet worden toegestaan, maar er zijn wel 

restricties, omdat veiligheid voorgaat. Zeker bij kadeverbetering wordt structureel 

gekeken naar het laten staan en anders vervangen van het bomenbestand op de 

kade. Voorbeeld daarvan is de Commandeurspolder, waar ook rekening is gehouden 

met het gebruik van de bomen door uilen 

10. LEKKERE SLOOTJES IN ABTSWOUDE 

Ik ben opgegroeid in Delfgauw. Ik speelde rond 1957 bijna elke dag met Bert en Leo 

Beek, zoons van boer Bert Beek, in de Noordpolder van Delfgauw. De Noordpolder is 

nu bezet door Ikea, de volkstuinen van Levenslust, de weilanden van Jan Duindam, 

het Heuvelpark (de oude vuilstort) en de begraafplaats Iepenhof. Toen was het een 

gewone, open polder met weiland tot aan het kerkpad tussen Klein Delfgauw en 

Delft. Zie de uitsnede van de Noordpolder op de Kaart van Kruikius uit 1712, zoals 

die tot 1957 nog vrijwel hetzelfde was. 

 

Meestal waren wij met hutten en 

water aan het rommelen bij de 

Kooltuinmolensloot, de tocht1, die de 

Noordpolder in tweeën deelde met 

een hoger gelegen zuidelijk 

Delfgauws deel en een lager 

noordelijk Klein Delfgauws deel. Aan 

weerszijden lag, meen ik, het land 

van boer Van der Maarel. Die joeg 

ons regelmatig van zijn land, vooral 

omdat hij het hutten bouwen op zijn 

land niet zo zag zitten. Die sloot is 

mijn zogenaamde referentiebeeld 

voor de kwaliteit van een poldersloot. 

Ik was me toen uiteraard niet bewust van welk 

referentiebeeld dan ook, noch van de betekenis van 

het woord. Wij speelden gewoon in de polder. We 

vingen de voorns om ze schoon te maken, te bakken en op te eten. We hielden ons 

stil om de prachtige snoek te zien liggen aan de slootkant onder de waterplanten, 

klaar om toe te slaan. Als we dorst hadden, dronken we het slootwater, zonder daar 

ooit iets van te krijgen. Bij erg warm weer gingen we er in liggen om af te koelen. Het 

was een lekkere sloot. 

 

De waterkwaliteit van de Noordpolder van Delfgauw verslechterde al snel. De 

overloop van de waterputten van de behangsel-papierfabriek van Sanders in 

Delfgauw ging uitwateren op de polder. De locatie voor begraafplaats Iepenhof werd 

                                                           
1
 ‘Tocht’ is een nu bijna vergeten woord voor een belangrijke en bredere poldersloot voor de afvoer van het 

polderwater. 
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opgehoogd met grond van buiten de polder. De vuilstort (het huidige Heuvelpark) 

werd aangelegd en zorgde ook voor veel vervuild water. Rond 1960 was de vis uit de 

polder al niet meer te eten en was er al gauw geen snoek meer te zien. Weg 

referentiebeeld!  

 

 

Een verhaal tussendoor 

Op een vrije woensdagmiddag gingen we met elkaar weer de polder in totdat bij de 

Kooltuinmolensloot er twee politiemannen achter een struik vandaan kwamen om 

ons te arresteren. De gebroeders Beek renden nog terug naar Delfgauw, maar 

werden daar met veel bombarie aangehouden. Toen mijn broer Geer protesteerde, 

kreeg hij direct een dreun voor zijn kop en hield daarna gauw zijn mond. De hele 

bende werd opgebracht naar het hoofdbureau van politie op het Oude Delft in Delft 

en daar moesten we blijven zitten totdat onze ouders ons op kwamen halen. Kregen 

we nog een keer op ons donder. Wat bleek… Wij hadden een dag eerder een heel 

klein greppeltje van een paar meter gegraven tussen een slootje van het zuidelijk 

deel van de polder naar de Kooltuinmolensloot. Dat gaf zo’n prachtig gezicht. Het 

water sprankelde vanuit het hoger gelegen kleine slootje door het greppeltje naar de 

grote tocht. Er kwam van alles langs: kikkervisjes, zoetwatermosselen, kleine visjes 

en slakken. Maar ’s nachts was het kleine greppeltje uitgegroeid tot een gat van twee 

meter breed en was het hele noordelijk deel van de polder en Van der Maarel zijn 

land ondergelopen. Die was woest natuurlijk en had de politie ingeschakeld. We zijn 

maar even weggebleven. 

 

Lage Abtswoudse Polder 

Nu woon ik al weer lange tijd in de Lage Abtswoudse Polder in de wijk Tanthof in 

Delft. De KNNV bemoeit zich al geruime tijd ook met de waterkwaliteit en we 

proberen  samen met de mensen van de gemeente, het Hoogheemraadschap, 

Groenservice Zuid-Holland (GZH) en de boeren de waterkwaliteit te verbeteren.  

Dat begint nu een beetje te lukken. Er komen steeds meer wat ik noem ’lekkere 

slootjes’. Slootjes met naar watermunt 

geurende oevers. In het water staan elk 

jaar grotere plukken met pijlkruid, grote 

waterweegbree, grote egelskop, 

zwanenbloem, lidsteng, krabbenscheer, 

kikkerbeet en watergentiaan. Helemaal 

mooi is het voorkomen in de laatste jaren 

van de grote boterbloem (zie foto).  

 

Dit jaar voor het eerst zag ik 

moeraswederik (zie foto) in een van de 

sloten van de Vlinderbiotoop en groot 

blaasjeskruid in de sloot bij boomgaard 

Veelust. Beide zijn prachtige waterplanten 
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van matig voedselrijk water en een teken dat het de goede kant uitgaat. De oorzaak 

is simpel: verschraling. Donderdag 29 september stond in de Schakel nog een artikel 

over de kringloopboeren van Midden-Delfland.  

Deze kringloopboeren meldden dat door meer inzicht in de bodemkringloop en 

daardoor minder gebruik van kunstmest en krachtvoer het gemiddelde 

bedrijfsoverschot aan stikstof en fosfaat is gedaald bij gelijkblijvende productie. In het 

bebouwde gedeelte van de polder legt de gemeente steeds meer natuurvriendelijke 

oevers aan en verschraalt de bodem door nog maar één keer te maaien en het hooi 

af te voeren. In het natuur- en recreatiedeel van de polder doet GZH hetzelfde. 

 

Na 56 jaar 

Deze vereende krachten laten nu een mooi 

resultaat zien. Voor wat betreft de ecologische 

kwaliteit in elk geval. De chemische kwaliteit is nog 

een ander verhaal. Daarvoor moeten ook de 

bestrijdingsmiddelen die de tuinbouw nog steeds 

overvloedig gebruikt teruggedrongen worden. De 

LTO heeft ons uitgenodigd voor een gesprek 

daarover en dat gaan we zeker doen.  

 

Moeraswederik 

11. BONKEN IN HET WATER 

Soms zie je bonken in het water drijven. 

Ik associeer dat altijd met verontreiniging 

en een bepaalde stank. Maar het komt 

ook voor in prima water voor zover ik dat 

kan beoordelen. Wat is het? 

 

Ernst Raaphorst van het 

Hoogheemraadschap weet het antwoord: 

“Komt volgens mij in bijna al het water 

voor dat iets van een slibbodem heeft. Als aan het begin van het voorjaar de 

temperatuur begint op te lopen, dan beginnen algen hard te groeien. Er zijn nog geen 

planten om de concurrentie aan te gaan, dus dat groeien doen ze goed. Algen op 

een losse slibbodem zijn alleen niet goed verankerd, maar ze gaan wel veel zuurstof 

produceren. Als deze productie zo groot wordt dat het niet snel genoeg aan het water 

kan worden afgestaan dan vormt het belletjes en gaan de plakjes algen, vastzittend 

aan wat slib, drijven. Dat het doet denken aan stank is niet zo gek. Want in 

zuurstofloos water met hoge concentraties nutriënten kunnen dergelijke processen 

ook optreden. Ook met bacteriën die de gassen produceren, maar iets andere 

gassen dan zuurstof (rotte-eieren-lucht!)”. 
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12. DE RESULTATEN VAN DE ZOEKKAART 

 

Groene kikker 

Er zijn drie verschillende soorten groene kikkers: de 

poelkikker (klein), de meerkikker (groot) en de 

bastaardkikker (middelgroot). De laatste is een kruising 

tussen de eerste twee soorten. 

 

Leefwijze 
In het voorjaar (mei) komen de kikkers uit hun winterslaap. Mannetjes vormen vaak 

grote kwaakkoren om vrouwtjes te lokken. Het vrouwtje zet eiklompen af in het water 

die door het mannetje bevrucht worden. Na ongeveer een week komen hier larven 

(kikkervisjes) uit. De kikkervisjes leven van algen en groeien gestaag. De meeste 

kikkervisjes metamorfoseren midden of eind zomer. Volwassen kikkers overwinteren 

op het land of op de bodem van het water. Groene kikkers eten voornamelijk 

ongewervelden zoals wormen en vliegen, maar soms ook wat grotere prooien als 

muizen en amfibieën. Vijanden zijn vooral vogels (blauwe reiger), de ringslang en 

zoogdieren (bunzing). Kikkers zijn zowel overdag als ’s nachts actief. ’s Nachts bij 

regenachtig weer kunnen ze tochten maken om nieuwe leefgebieden te vinden. 

 

Beheer (particulier) 

Je kunt je tuin kikkervriendelijk maken door er een vijver in te plaatsen. De vijver 

moet op een zonnige plek liggen, zodat het water voldoende opgewarmd wordt. Er 

mogen geen bomen direct omheen staan i.v.m. bladafval dat gaat rotten en het water 

zuurstofarm en te voedselrijk maakt. Door een glooiende oever te maken (eenvoudig 

bij een folievijver) kunnen de kikkers er makkelijk in en uit (ze kunnen niet klimmen). 

Je kunt dit ook bereiken met bijvoorbeeld een kikkertrap, stenen of planten die over 

de rand groeien. Zorg dat de vijver zowel diepe als ondiepe, liefst moerassige, 

stukken heeft. Een diepe vijver (80 – 120 cm) bevriest niet volledig, zodat kikkers die 

op de bodem overwinteren niet stikken wegens zuurstofgebrek. Op ondiepe plekken 

is het water warmer en kunnen kikkers paren en hun eieren afzetten. Vul de bodem 

met een laagje zand (geen aarde): de vijver blijft voedselarm en daardoor helderder. 

Kies als beplanting voornamelijk inheemse ondergedoken waterplanten, want die 

zorgen voor zuurstof en schuilgelegenheid. Verder kunnen er beter geen vissen in de 

vijver zwemmen, want die eten larven en eieren van amfibieën op en woelen de 

bodem om zodat de vijver troebel wordt. Het is ook belangrijk dat de kikkers in en uit 

de tuin kunnen. In schuttingen en muren zijn gaten van enkele centimeters 

voldoende voor de kikkers om doorheen te gaan. Verder houden kikkers van een 

nogal rommelige tuin met veel vaste planten en struiken waartussen ze voedsel 

kunnen zoeken. Rommelhoekjes met stapels hout of steen of composthopen bieden 

beschutting en kunnen als overwinteringsplek dienen. Gebruik geen gif. Gif kan 

worden opgenomen door de prooidieren die door de kikkers gegeten worden en ook 

met het regenwater de vijver inspoelen. 



Jaarthema Water, KNNV afdeling Delfland, 2014      35 

 

Verspreiding van de groene kikker in Delfland in 2013. Rasterhokjes (1 km2) geven 

aantallen exemplaren weer: hoe donkerder een hokje, hoe meer exemplaren. Totaal 

171 exemplaren.  

 

Visdief 

Uiterlijk en leefwijze 

De visdief is een zeevogel uit de familie van de 

sterns. Hij is ongeveer 31 tot 37 cm lang en heeft 

een zwarte kap op de kop, een lichtgrijs lijf, een 

spitse rode snavel met zwarte punt, rode poten en 

een gevorkte staart. Hij overwintert langs de 

westkust van Afrika. In de zomer broedt hij hier, vaak in kolonies langs de kust maar 

ook in het binnenland langs meren en rivieren waar veel vis zit. Visdieven broeden bij 

voorkeur op vrijwel kale, onbegroeide terreinen en eilandjes die voor 

grondpredatoren moeilijk bereikbaar zijn. Ze zijn te vinden op kwelders, 

strandvlaktes, lage duintjes of eilandjes, maar ook op daken, parkeerplaatsen en 

industrie- en bouwterreinen. Per jaar leggen ze meestal één legsel met 2 tot 3 eieren. 

Visdieven eten voornamelijk kleine vis, maar bij gebrek aan vis bijvoorbeeld ook 

garnalen en kikkervisjes. Ze bidden tijdens het voedsel zoeken, d.w.z. dat ze boven 

het water blijven hangen wanneer ze beweging (vis) zien in het wateroppervlak. 

Vervolgens duiken ze loodrecht het water in om de vis te pakken. 

Beheer 

Waar door bebouwing de broedgelegenheid voor de visdief beperkt wordt, kunnen 

vogelvlonders uitkomst bieden. In Midden-Delfland zijn de afgelopen jaren door John 

Kleijweg diverse door hemzelf ontwikkelde vlonders uitgezet, waardoor de vogels ook 

blijven terugkomen in bebouwd gebied. De vlonders zijn verankerde drijvende 

kunstmatige eilandjes van ongeveer 10m2, afgezet met wilgentakken (zodat kleintjes 
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weer op de vlonder kunnen klimmen) en voorzien van schelpen. Verder heeft een 

oogjager als de visdief baat bij heldere binnenwateren. Vertroebeling van het water 

door eutrofiëring zorgt ervoor dat de visdief zijn prooi niet meer goed ziet. De visdief 

staat op de Rode Lijst als kwetsbaar en is een Natura 2000 broedvogel. 

 

Verspreidingskaart van de visdief in Delfland in 2013. Rasterhokjes (1 km2) geven 

aantallen exemplaren weer: hoe donkerder een hokje, hoe meer exemplaren. Totaal 

1072 exemplaren in 151 hokjes. Maximum = 300 exemplaren. 

Snoek 

Uiterlijk en leefwijze 

De snoek is een grote roofvis die voorkomt in zoet- 

en brakwater dat langzaam stroomt of stilstaat. Hij 

heeft een langwerpig lichaam met de rug- en 

anaalvin ver naar achteren geplaatst. Verder heeft 

hij een brede, snavelachtige bek met scherpe 

tanden, waarbij de onderkaak uitsteekt. De kleur 

van het lichaam is groen/grijsbruin met goudkleurige strepen of stippen. Mannetjes 

worden ongeveer 85 cm, vrouwtjes soms 140 cm. In het vroege voorjaar trekken 

volwassen snoeken naar ondiepe, vegetatierijke wateren (zoals ondergelopen 

weilanden) om te paaien. Kleine snoeken eten voornamelijk kleine kreeftachtigen en 

insectenlarven. Grotere snoeken vooral vis en andere gewervelde dieren als kikkers, 

soms ook kleine watervogels en ratten. De snoek zelf is een prooi voor visetende 

vogels, zoals aalscholvers en reigers. 

Beheer 

De snoek prefereert helder water met een rijke plantengroei. De begroeiing dient als 

schuilplaats om vandaaruit de prooi te overvallen. Jonge snoeken zijn erg afhankelijk 

van veel vegetatie, om zich te verschuilen voor hun grotere kannibalistische 

soortgenoten. In troebel water met veel slib en algen kan de snoek niet goed zien en 
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jagen, hoewel de snoek via zijn zijlijnsysteem (gevoelige zenuwen langs het lichaam) 

prooien ook kan voelen. In Delfland is veel water troebel en groeien er weinig 

waterplanten. Dit kan worden verbeterd door vermindering van de eutrofiëring en 

aanleg en onderhoud van natuurvriendelijke oevers. Natuurvriendelijke oevers 

vervullen ook een belangrijke rol als paai- en opgroeigebied voor vissen. In Delfland 

zijn vispaaiplaatsen aangelegd voor de snoek in de Zeven Gaten van Lingen (De 

Lier) en het Ackerdijkse Bos. Verder zorgen grote snoeken ervoor dat de populatie 

witvis beperkt blijft, waardoor een natuurlijker ecosysteem met helderder water 

ontstaat en de variatie van plant- en dierensoorten wordt vergroot. Voor de snoek lijkt 

migratie geen beperkende factor voor het voorkomen te zijn. Buiten het paaiseizoen 

is de snoek plaatstrouw. De snoek is niet zeldzaam en staat niet op de Rode Lijst, 

maar is wel opgenomen in de Visserijwet. 

 

Verspreidingskaart van de snoek in Delfland in 2013. Rasterhokjes (1 km2) geven 

aantallen exemplaren weer: hoe donkerder een hokje, hoe meer exemplaren. Totaal 

25 exemplaren in 17 hokjes. Maximum = 4 exemplaren.  
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Watergentiaan 

Uiterlijk en leefwijze 

De watergentiaan is een waterplant met 

drijvende bladeren. Het is een vaste plant die 

meerdere jaren bloeit. De bloeitijd is van juli 

tot begin september. De bladeren zijn 

meestal kleiner dan 10 cm, rond en bij de 

steel hartvormig ingesneden. De onderkant is 

roodachtig paars. De bloemen zijn 3 tot 5 cm 

en staan op steeltjes. Elke bloem bestaat uit 

vijf bloembladeren met gekartelde, bobbelige 

randen. De kleur is geel met een donkergele middenstreep op elk bloemblad. Het zijn 

eendags-bloemen: na een of enkele dagen trekt de plant de bloemen weer 

onderwater en stuurt nieuwe knoppen naar boven. Hierdoor blijft de plant vrij lang 

bloeien. Als de bloemen bestoven worden (door hommels, bijen of zweefvliegen) 

groeien ze onder water uit tot flesvormige vruchten, waaruit vanaf augustus zaden 

vrijkomen die zich verspreiden. De watergentiaan kan zich ook vermeerderen via de 

wortelstokken die over de bodem kruipen. Hieraan ontstaan jonge plantjes, die 

loslaten en naar de oppervlakte drijven. De watergentiaan wordt gegeten door 

leliekevers en verschillende soorten slakken. 

 

 

 

Verspreidingskaart van de watergentiaan in Delfland in 2013. Rasterhokjes (1 km2) 

geven aantallen exemplaren weer: hoe donkerder een hokje, hoe meer exemplaren. 

Totaal 11706 exemplaren in 18 hokjes. Maximum = 5000 exemplaren. 
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Beheer (particulier) 

De watergentiaan is geschikt voor middelgrote tot grote vijvers, met een diepte van 

25 tot 80 cm. Omdat de plant neiging heeft tot woekeren, is hij minder geschikt voor 

kleine vijvers. Eventueel kan in een kleine vijver een vijvermand worden gebruikt om 

de plantgroei in toom te houden. Nog een voordeel van een vijvermand is dat deze in 

de winter binnen kan worden gehaald, want hoewel de watergentiaan winterhard is, 

sterven in een ondiepe vijver de wortels tijdens sterke vorst af. Verder wortelt de 

watergentiaan het liefst in een dunne laag modder. In grote vijvers met een dikke 

modderlaag legt ze het vaak af tegen de gele plomp. De bodem kan dan 

schoongemaakt worden, zodat de watergentiaan weer terugkomt via zijn wortels die 

in de bodem verspreid liggen. 

 

Egel 

Leefwijze 

De egel is een insectenetend zoogdier, ongeveer 20 tot 

30 cm lang en kan 4 tot 7 jaar oud worden. Zijn 

stekelvacht isoleert niet, waardoor de egel slecht tegen 

kou kan. Hij houdt een winterslaap in zijn nest van 

november tot april. Het nest bestaat uit een hoop dorre 

bladeren en droog gras, neergelegd op een beschutte, bovengrondse plek. Tussen 

mei en augustus vindt de paring plaats. Ongeveer een maand later worden de 

jongen geboren (meestal in juni). De moeder voedt de jongen alleen op en na 2 

maanden zijn de jongen zelfstandig. De egel is een nachtdier, overdag blijft hij in zijn 

nest. ’s Nachts gaat hij op pad om eten te zoeken. Hij eet van alles, maar 

voornamelijk regenwormen, kevers en rupsen. Natuurlijke vijanden van de egel zijn 

onder andere de das, bunzing en vos, maar de meeste egels sterven door 

verhongering tijdens de winterslaap (vetvoorraad niet groot genoeg) of door het 

verkeer, voornamelijk in stedelijk gebied. Autowegen vormen een groot obstakel en 

zorgen voor versnippering van populaties. De egel is een beschermde diersoort. Het 

eten of houden van egels is verboden. 

Beheer (particulier) 

Egels voelen zich het beste thuis in een rommelige tuin met vaste planten, struiken 

en dichtbegroeide bodem. Laat bladeren en takken liggen, egels gebruiken die voor 

hun nest. Leg een stapel hout of takken neer, hieronder kan de egel een nest maken. 

Je kunt ook een egelhuisje neerzetten. Ook een composthoop kan dienen als 

slaapplek en bovendien vindt de egel in een composthoop veel te eten (slakken, 

insecten e.d.). Egels zijn nuttig in de tuin, want ze eten veel schadelijke beestjes als 

rupsen en slakken. Gebruik geen gif om slakken en andere plaagdieren te bestrijden. 

Egels eten de vergiftigde plaagdieren en gaan er dood aan. Gebruik eventueel 

biologische bestrijdingsmiddelen, die niet giftig zijn voor egels en andere grotere 

dieren. Bedenk wel dat egels weinig meer te eten hebben, wanneer je alle slakken 
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e.d. doodt. Egels mogen het hele jaar door bijgevoerd worden, vooral in het najaar 

wanneer ze zich voorbereiden op hun winterslaap. Het beste kun je kattenvoer geven 

en een schaal met water, van melk krijgen ze diarree en drogen uit. Een egel kan ook 

water drinken uit een vijver als je die hebt. Zorg er wel voor dat de oevers niet steil of 

glad zijn, zodat de egel er weer uit kan klimmen. Leg anders een loopplankje of 

trapje neer. Verder is het belangrijk dat egels van de ene tuin naar de andere 

kunnen. Maak gaten van minimaal 15 cm2 in hekwerk of plant een heg als 

afscheiding. Meer tips vind je in de folder “Geen tegeltuin maar een egeltuin” 

uitgegeven door het Haags Milieucentrum. 

 

 

Verspreidingskaart van de egel in Delfland in 2013. Rasterhokjes (1 km2) geven 

aantallen exemplaren weer: hoe donkerder een hokje, hoe meer exemplaren. Totaal 

81 exemplaren in 65 hokjes. Maximum = 6 exemplaren. 

 

Libellen 

Uiterlijk en leefwijze 

Libellen zijn insecten. Ze hebben een kop met 

twee grote facetogen, een borststuk met zes 

poten en twee paar vleugels (vier vleugels in 

totaal dus) en een lang en dun achterlijf. De orde 

der libellen bestaat uit twee onderorden: de 

juffers (gelijkvleugeligen) en de echte libellen 

(ongelijkvleugeligen). Juffers zijn ook gewoon 

libellen. Tussen juffers en echte libellen bestaan kleine verschillen, zo zijn echte 

libellen vaak wat robuuster en vliegen ze behendiger in de lucht dan juffers. 

Vrouwtjeslibellen zetten eitjes af in het water of in waterplanten (m.b.v. een legboor). 

Na enkele weken komen hier larven uit, die een paar jaar onder water leven. De 

larven lijken op volwassen libellen, maar hebben geen vleugels en het lijf is veel 

korter. Om te kunnen groeien moeten ze meerdere malen vervellen. Als ze volgroeid 
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zijn, verlaten ze het water en vindt de gedaantewisseling van larve naar volwassen 

libelle (imago) plaats. Dit proces wordt uitsluipen genoemd. De meeste volwassen 

libellen leven slechts enkele weken. 

 

Beheer 

In de omgeving van Delft leven ongeveer 20 tot 25 soorten libellen. Het lantaarntje 

(foto) is de meest waargenomen soort. Je komt ze niet allemaal tegelijk tegen, omdat 

ze in verschillende perioden vliegen. De meeste soorten hebben een voorkeur voor 

stilstaand of zwakstromend water. Ook is het belangrijk dat het water voldoende 

dierlijk voedsel en boven het water uitstekende waterplanten bevat. De larven 

kunnen dan via de stengels uit het water kruipen om boven water uit te sluipen. 

Verder is het zo dat de soorten onderling erg kunnen verschillen in hun voorkeuren. 

Variabele waterjuffers bijvoorbeeld zijn vooral talrijk in laagveengebieden, terwijl 

watersnuffels zure vennen en hoogvenen prefereren. De gewone oeverlibel heeft 

een voorkeur voor kale oevers, met kale grond of korte vegetatie, terwijl de 

houtpantserjuffer juist struiken en bomen langs de waterkant nodig heeft. Libellen 

kunnen als graadmeter worden gebruikt voor een goed natuurbeheer. Het 

voorkomen van veel soorten libellen in een gebied, duidt erop dat er veel variatie in 

waterplanten en oevervegetatie is. De aanwezigheid van bepaalde libellen zegt ook 

iets over de waterkwaliteit. De vroege glazenmaker bijvoorbeeld komt alleen voor in 

schoon water. Ook vijvers in parken en tuinen trekken libellen aan zoals 

houtpantserjuffer, lantaarntje, variabele waterjuffer, kleine roodoogjuffer, steenrode 

heidelibel en bloedrode heidelibel. 

 

Verspreidingskaart van het lantaarntje in Delfland in 2013. Rasterhokjes (1 km2) 

geven aantallen exemplaren weer: hoe donkerder een hokje, hoe meer exemplaren. 

Totaal 1212 exemplaren in 75 hokjes. Maximum = 200 exemplaren.  
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13. WATER GEVEN IN DE TUIN 

 

Jaarlijks wordt in een tuin gemiddeld zo'n 2.200 liter drinkwater gebruikt voor planten 

en gazon. Minder water gebruiken helpt verdroging tegen te gaan, en bespaart 

energie en afvalslib. 

 

De Nederlandse tuinkranen bevatten drinkwater. Natuurlijk heeft uw tuin af en toe 

water nodig. Maar met een paar tips kunt u die behoefte beperken. Een lager 

watergebruik gaat verdroging van het landschap tegen, die ontstaat door 

waterwinning. Zuinig zijn met water in de tuin beperkt ook de hoeveelheid afvalslib 

die ontstaat na waterzuivering, en bespaart energie voor drinkwaterwinning, 

bereiding en transport. 

 

Tips water in de tuin 

 

's Ochtends vroeg sproeien heeft de voorkeur. Als 's avonds wordt gesproeid, blijven 

de planten de hele nacht nat en zijn daardoor gevoeliger voor schimmels. Sproeit u 

bij (felle) zon dan verdampt een groot deel van het water voor het de wortels kan 

bereiken. 

 

Door niet iedere dag water te geven, maar bijvoorbeeld één maal per week een flinke 

hoeveelheid zullen de planten langere wortels ontwikkelen waardoor ze ook dieper in 

de bodem water kunnen vinden. Zo zult u ook in droge tijden minder water hoeven te 

geven. 

 

Geef planten rondom de wortels water, liefst zo gericht mogelijk, met een gieter. De 

sproeier kan worden gebruikt voor het gazon. 

 

Een luchtige bodem houdt meer water vast. U kunt de bodem zelf verbeteren met 

compost of humus. 

 

Zet de tuinplanten op een goede plek. Een dorstige plant die graag in de schaduw 

staat, heeft in de zon wel erg veel zorg en water nodig. 

 

Filmpjes over water in de tuin 

http://www.riool.info/tuinen-rob-verlinden 

 

Hemelwater in de tuin 

http://www.haagsmilieucentrum.nl/z_files/090000_PDFs/hemelwater_heelklein.pdf 

Heldere vijver 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4932/Tuinrubriek/article/detail/1876661/2011/04/17/Rottend-

stro-maakt-het-water-van-de-vijver-helder.dhtml 

Gewoon stro werkt ook goed. 

http://www.riool.info/tuinen-rob-verlinden
http://www.haagsmilieucentrum.nl/z_files/090000_PDFs/hemelwater_heelklein.pdf
http://www.trouw.nl/tr/nl/4932/Tuinrubriek/article/detail/1876661/2011/04/17/Rottend-stro-maakt-het-water-van-de-vijver-helder.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4932/Tuinrubriek/article/detail/1876661/2011/04/17/Rottend-stro-maakt-het-water-van-de-vijver-helder.dhtml
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14. EEN GEDICHT 

 

Doodgewoon water 

 

Vandaag wil ik een loflied zingen op dat zo doodgewone water, 

Dat voor ons allen niet alleen heden maar ook nog jaren later 

Van levensbelang is als het ons van de wieg tot het graf is gegeven, 

Omdat wij zonder water eenvoudig niet zouden ontstaan of konden leven. 

 

Maar niet alleen wij, doch ook dieren en planten zijn afhankelijk van water, 

Als water ons ontvalt, geen lieve moeder die nog helpen kan, niets baat er. 

Want tegen droogte is uiteindelijk niets of niemand opgewassen of bestand, 

Het zaad kan zonder water niet ontkiemen, woestijnen zijn onvruchtbaar land. 

 

Het graan op het veld, kortom ons voedsel, kan niet meer tot wasdom komen, 

De dieren drogen uit, ze verschrompelen, alsook de vlinders en de bomen. 

De vissen verstikken, de vogels leggen geen eieren en staken hun gezang, 

De bloemen kunnen niet meer ontluiken, de mensen gaan hun laatste gang. 

 

Een troosteloos en verlaten landschap is al wat er overblijft en ons nog rest, 

Droogte is zowel voor mens als dier en plant veel erger nog dan ééns de pest. 

Wees daarom zuinig op al het water, zowel uit de kraan, op zee als in de sloot, 

Verkwist en vervuil het niet, want vroeg of laat leidt dat tot ons aller dood. 

 

Ook als er weinig water is wordt bloeiend leven tot een minimum beperkt, 

Het leven wordt karig en arm zonder dat gewone water, pas als je dat merkt 

Zie je, hoe rijk wij allen in Nederland zijn met dat schone, zuivere water, 

Dat voor ieder van levensbelang is, niet alleen nu maar vooral ook later. 

 

Hopelijk dringt deze gedachte door tot eenieder van ons, doet ons bezinnen, 

Zodat het besef om zuinig met water te zijn meer en meer terrein zal winnen. 

Want water is niet alleen kostbaar, maar ook eenmalig zoals alles in de natuur, 

En is de voorraad eenmaal uitgeput dan slaat ook voor ons het allerlaatste uur! 

C.M. van Rossum-Nieboer 
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15. INGESTUURDE FOTO’S 

Water leven 

 
Kroossloot, Rio de Janeiropad, Delft, 

Aukje Gjaltema 

 
Dwerkkroos, Ackerdijkse Plassen, Cor 

Nonhof 

 

 
Lepelaar, De Banken, Aad Valstar 

 
Brug bouwen, Commandeurspolder, Tiny 

van der Meer 

 
Zuipschuit, Tiny van der Meer 

 

 

 
Lekker spelen, Commandeurspolder, 

Maasland, Tiny van der Meer 
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Onderwater fotografie, Tiny van der 

Meer 

 
Heldere poldersloot, Tiny van der Meer 

 
Watergentiaan, Schiebroekse Park, 

Cor Nonhof 

 
Kikkerbeet, Evert Rosbergen 

 
Bruine kikker, Jaap Groeneveld, 

Schipluiden 
 

Karper, Geerten Kalter 

 
Kikkerdril, Marian 

 
Kikker pakt goudvis, Els Keizer, 

Maasland 
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Chileense flamingo, Bou van der Ham, 

Virulypad 

 

 
Blauwe reiger vangt kikker, Tiny van der 

Meer 

 
Pijlkruid, zaadbollen, Marian 

 
Gronddelen, Tiny van der Meer 

 
Gewone oeverlibel, Jaap Groeneveld 

 
 

Zoek de eend, Tiny van der Meer 
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Bevroren water, Tiny van der Meer 

 
Bevroren water, Molensloot, 

Maasland,Tiny van der Meer 

 
Bevroren water, Tiny van der Meer 

 
Oude huid glazenmaker, Tiny van der 

Meer 

 
Koe in sloot, Tiny van der Meer 

 
Oorvormige poelslak, Marian 
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Inrichting 

 
Kromme Zweth, geen grutto, Freek 

Boon 

 
Plasdras, Duifpolder, Tiny van der Meer 

 
Wilde eend op vlotje, Anna Kreffer 

 
Grutto aan natuurvriendelijke oever, 

NN 

 

 
Libel boven vijver, Annie Delsman 

 
Uitkijkpost voor een tapuit, Dijkpolder, 

Maasland, Tiny van der Meer 
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Kieviten, Tiny van der Meer 

 

 
Uitkijkpost voor oeverloper, Tiny van 

der Meer 

 
Eendentrap, Tiny van der Meer 

 

 
Nieuwe oever, Trekvliet, Maasland, Tiny 

van der Meer 

 
Broedeiland visdiefjes, Tiny van der 

Meer 

 
Hier wordt gerust, Tiny van der Meer 
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Waterbeheer 

 
7 juli 2013 baggeren in Bleiswijk, 

Anneke van Veen 

 
Markering muskusrattenval, Tiny van der 

Meer 

 
Trekker in sloot, Tiny van der Meer  

Trekker uit sloot, Tiny van der Meer 

 
Binnenstad van Delft afgesloten, 13 

oktober 2013, Cor Nonhof 

 
Stevig malen, 13 okt 2013, 

Overgauweseweg, Pijnacker, Cor Nonhof 

 
Bieslandse Polder, 14 oktober 2o13, 

Cor Nonhof 

 
Een noodgemaal, 14 okt 2013, 

Tweemolentjesvaart, Cor Nonhof 
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Te lang laten liggen, Abtswoude 

 
Alle planten weggehaald, Kreekrugpad, 

Delft 

 

Na het wassen van de auto bleef dit 

over en de rest is in de sloot 

verdwenen, Aris Schellinkhout 

 
Versteende tuin 
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16. EEN BRAINSTORM OVER WATERIDEEËN 

 

Op dinsdagavond 21 oktober 2014, dus ver buiten de periode van het jaarthema 

Water heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Hans Zweekhorst, voorzitter van 

de Vogelwacht Delft e.d., Wim Rosbergen senior beleidsadviseur Team 

Watersysteemkwaliteit van het Hoogheemraadschap van Delfland en Geert van 

Poelgeest, voorzitter van de KNNV afdeling Delfland. Hans had Geert gevraagd om 

bij dit gesprek aanwezig te zijn vanwege de brede visie en activiteiten van de KNNV. 

Dit gesprek had tot doel om tot ideeën te komen voor het nieuwe Waterbeheerplan 

van het Hoogheemraadschap. De afspraak aan het eind van het gesprek wat dat 

Wim twee ideeën uitwerkt tot een voorstel aan het HHD. Het was een geweldig 

gesprek waarvan in het onderstaande de ideeën verder handen en voeten wordt 

gegeven. 

 

Het voorstel aan het HHD was pak de waterproblematiek aan vanuit de waterketen of 

te wel 

 Watersysteem 

 Waterinrichting 

 Gebruik 

 Beheer 

 Draagvlak 

 Samenwerking 

 

Bij het watersysteem is het een idee om in ieder onderhoudsvak minimaal één 

brongebied in te richten en te beheren waarbij de natuur zich optimaal kan 

ontwikkelen en voor de bewoners zichtbaar is. Er zijn circa 250 onderhoudsvakken in 

het gebied van het HHD. 

Vanuit deze brongebieden kan de natuur en de ervaring van de waternatuur zich 

verspreiden, dit zijn de strategische sloten. 

Wim dacht direct aan een brainstorm van belanghebbenden. In KNNV verband lijkt 

me ook een vraag van het HHD erg uitdagend “Kom met ideeën voor een polder.” 

Via excursies, inventarisaties e.d. wordt deze vraag door de KNNV beantwoord. 

Wim vertelde dat het HHD bezig is om een natuurkansen kaart te maken, hij vertelde 

ook dat tot nu toe de activiteiten vanuit de Kaderrichtlijn Water gericht waren op de 

hoofdwatergangen, daar zijn ze ook over aan het denken om daar de omliggende 

wateren ook bij te betrekken. 

 

Waterinrichting 

Er zijn al heel veel ideeën om de watergangen natuurvriendelijk in te richten, het 

HHD legt nu ook vele hectares natuurvriendelijke oevers zijn. Zie ook ons verslag de 

pagina Contact gezocht.  
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Watergebruik 

Dit behelst het gebruik door de vele doelgroepen als tuinders, boeren, bewoners. Dit 

zowel het daadwerkelijk gebruik voor b.v. beregening maar ook de inrichting van de 

tuin, ontstening, dus waterberging. 

 

Beheer 

Bij het beheer gaat veel mis. Te veel in één keer. De literatuur staat vol met ideeën 

om, gefaseerd te maaien en te baggeren, de hoofdrichting is links rechts afwisselen 

en vlaksgewijs. Bij het weidevogelbeheer spreken ze over mozaiekbeheer. Daarbij 

bepaalt een boer welke vlakken hij laat nu maait en welke hij later maait. 

Wim vertelde dat het HHD dit al op diverse plekken in het hoofdwatergangen toepast. 

Dat is een positief bericht voor ons. Dat horen we graag eerder. 

 

Draagvlak 

Het is natuurlijk een open deur dat er draagvlak voor deze ideeën zal moeten zijn en 

komen. De KNNV heeft gemerkt dat historie enorm aanspreekt. Dat was de ervaring 

in de actie Dicht het Gat, waarbij het financiële gat werd gedicht om het natuurgebied 

De Zeven Gaten aan te kopen en het beheer te starten. Er zijn genoeg historisch 

gebeurtenissen in Delfland voorhanden. 

 

De klimaatveranderingen die we aan den lijve de laatste jaren hebben ondervonden 

met de enorme regenbuien kunnen, en naar ons idee moeten, ook opgepakt worden. 

 

Ook geven de ontwikkelingen om tot een duurzaam waterbeheer te komen grote 

mogelijkheden b.v. mosselen inzetten om tot schoner water te komen, de 

zuiveringsinstallaties als energieproducenten. Deze innovaties spreken ook zeer tot 

de verbeelding. 

 

In de voorbereiding van dit gesprek had Hans gemerkt dat een doelstelling op 

natuurgebied voor hem op de site van het HHD niet te vinden is. Daar ontbreekt iets 

tussen de oren was zijn conclusie. 

Jaarthema’s zouden daarbij kunnen helpen, zet b.v. één om meerdere plant-  of 

diersoorten in het zonnetje. 

 

Een apart punt zijn de medewerkers van het Hoogheemraadschap, dit kan ook in 

samenwerking worden opgepakt, b.v. laat medewerkers kennismaken met 

natuurverenigingen. 

 

Weet ook dat draagvlak versterkt wordt doordat anderen over je praten, dit kan je 

organiseren. Vraag aan hen of ze over je willen praten. 
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Samenwerking 

Zoals gezegd is het van het allergrootste belang om de waterproblematiek van uit de 

hele keten aan te pakken en niet alleen puur bij het water te laten, want zoals Hans 

zei “Als je over water spreekt heb je ook met land te maken”. 

Er zijn drie niveaus van samenwerking 

- op individueel niveau, b.v. een regentonnenactie waarbij burgers een exemplaar 

met korting kunnen aanschaffen. 

- organisatorische samenwerking. Als voorbeeld de KNNV. Kom voor dat gebied met 

ideeën om de natuur te versterken, of organiseer een cursus Water. Faciliteer deze 

activiteit. In KNNV verband zijn wij gewend om dit projectgewijs op te pakken. Hier 

heeft de KNNV reeds zeer positieve ervaringen met het HHD. Dit varieerde van de 

kosten vergoeden, de terreinen mogen betreden, ondersteuning door deskundige 

medewerkers van het HHD tot en met gezamenlijke presentaties. Het fijne in deze 

samenwerking is dat beide organisaties herkenbaar bleven en er sterker door 

werden. 

- gemeentelijke en provinciale samenwerking. Dit is al een reeds gebruikelijke 

samenwerking, versterk elkaar in de reeds bestaande uitvoering en de regierol die 

de meeste overheden willen hanteren. 

 

Heb ook oog voor specifieke soortgroepen en thema’s: 

- vissen en met name de verbraseming, het HHD pakt dit aan via de 

natuurvriendelijke oevers en via visstandbeheerplan. Bij dit overleg zijn alleen de 

vissers betrokken. 

- amfibieën, leg tunnels aan en zorg voor draagvlak in de omgeving, want alleen met 

tunnels red je het niet, is onze ervaring in Ypenburg. 

- riet, er zijn te weinig brede rietkragen, die daarnaast ook nog te weinig jaarrond 

aanwezig zijn 

- er zijn te weinig oevers die gefaseerd worden gemaaid. 

- kroos, er zijn te veel sloten die volledig bedekt zijn met een kroosdek. Dit heeft 

direct met de overbemesting te maken. Naast boeren kunnen wellicht ook bewoners 

een rol spelen, in Den Haag loopt nu een experiment met watertuinen. 
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17. CONCLUSIES 

Natuurstudie 

- de diverse soortgroepen verdienen hun eigen aandacht. 

- het aantal meldingen via waarneming.nl van andere soortengroepen dan vogels is 

te laag. 

- de KNNV kan de overige soortgroepen stimuleren door projecten te starten. 

 

Natuureducatie 

- in alle jaargetijden kun je van het water genieten 

- de aandacht voor het waterleven kan bevorderd worden door korte 

aandachttrekkende oproepen 

 

Natuurbescherming 

- het water in Delfland is op heel veel plaatsen sterk verkroost 

- het zijn op diverse plekken kleine inrichtingen om het waterleven te bevorderen 

- er zijn nog veel plekken die het waterleven niet bevorderen 

- maaisel wordt te lang op de oever bewaard, dit zorgt voor onnodige eutrofiering 

- menig bewoner weet niet dat een straatkolk in de sloot uitmondt. 

 

Organisatie 

Bezie het water als keten: waterstructuur, inrichting, beheer en gebruik en zorg voor 

draagvlak en samenwerking. 

KNNV-ers vinden het uitdagend om antwoorden zelf uit te vinden. 
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18. AANBEVELINGEN 

 

Voor de KNNV 

- signaleer behoeften voor meer en een rijkere natuur, 

- beantwoord deze via onze activiteiten in de waterketen, 

- start korte aandachtrekkende oproepen om soort(groep)en te melden, 

- de Regel van 100 kan daarbij helpen, zie de pagina Contact gezocht, 

- put voor draagvlak uit het verleden, heden en toekomst, 

- maak de resultaten op tijd bekend. 

 

Voor derden 

- put voor draagvlak uit het verleden, heden en toekomst, 

- stel vragen aan o.a. de KNNV, 

- richt brongebieden in en betrek daar andere bij, 

- ga gelijk aan de slag in één gebied, zet dit projectgewijs op, 

- maai waterplanten en de oever gefaseerd, 

- bagger het water gefaseerd, 

- zorgt dat het maaisel binnen vijf dagen van de oever is 

verdwenen, zie het boek Naar meer natuur in tuin, park en 

landschap, Ger Londo, KNNV Uitgeverij 2010, blz 82, 

- start draagvlak campagnes voor zorg voor natuurlijk water, 

- maak de resultaten op tijd bekend. 
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19. VERANTWOORDING 

 

Projectleider Geert van Poelgeest 

 

Auteurs Huub van ’t Hart 

Dik Ludikhuize 

Cor Nonhof 

Geert van Poelgeest 

Marianne Rekers 

 

Fotografen Zie bij de foto’s 

 

Correcties Anna Kreffer 

Giselinde Veger 

Marijke Heijne 

 

Literatuur 

Milieu Centraal, 

Bronnen: Wikipedia,  

Vogels van Europa (boek),  

www.vogelbescherming.nl,  

www.ecomare.nl,  

www.vriendenvanbiesland.nl, 

Kaarten afkomstig van knnvdelfland.waarneming.nl met kaartgegevens van Google. 

ravon.nl, 

www.knnv.nl/knnv-afdeling-delfland,  

www.hhdelfland.nl,  

www.sportvisserijnederland.nl,  

Basisgids flora en fauna van Nederland (boek), 

vroegevogels.vara.nl,  

365x de natuur in met Natuurmonumenten (boek),  

101 vijvervragen (boek), 

www.egelopvangdenhaag.nl,  

www.schooltv.nl/beeldbank,  

www.dierenambulancegouda.nl,  

Geen tegeltuin maar een egeltuin (folder), 

http://www.libellennet.nl,  

http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/libellenworkshop,  

http://www.hofvandelfland.nl/content/sierlijke-rovers,  

[wilde] Dieren in de tuin (folder)
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20. CONTACT GEZOCHT 

 

Fietstocht water: 

http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/delfland/rapportages/Water%20in%2

0Delfland%20A4.pdf 

Verslag jaarthema Oevers 

http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/delfland/rapportages/Oevers%2C%2

0het%20jaarthema%20van%202011_0.pdf 

Regel van 100 

http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/de-regel-van-100 

Streefbeelden Water en Oever 

http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/delfland/rapportages/Streefbeelden

%20Water%20en%20Oever.pdf 

Publicaties Natuureducatie 

http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/downloads-natuureducatie 

Publicaties Natuurstudie 

http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/downloads-natuurstudie 

Publicaties Natuurbescherming 

http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/downloads-natuurbescherming 

 

Stuur deze pagina op naar KNNV afdeling Delfland Postbus 133, 2600 AC  DELFT; 

of stuur een email aan: afdelingDelfland@knnv.nl 

Bijgaand treffen jullie aan 

0 ervaringen in en rond water 

0 foto’s van waterleven, -inrichting, - beheer en -gebruik 

0 houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen rond de water. 

0 stuur mij meer informatie over de KNNV 

0 Ik heb de volgende vraag: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

en stuur mij 

0 een uitnodiging voor jullie openbare activiteiten 

0 KNNV Nieuws, de wekelijkse nieuwsbrief 

0 een proefnummer van Natura 

0 een proefnummer van Veldbericht 

0 informatie over de tentoonstelling Water 

0 stuur mij informatie over de lezing Water 

Naam: ………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………….……………….……………….……………….……………………… 

Woonplaats: ……………………………..……………………………..…………………… 

Telefoon: ……………………………………………………………………………………… 

Email: ……………………………………………………………………………………… 

http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/delfland/rapportages/Water%20in%20Delfland%20A4.pdf
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/delfland/rapportages/Water%20in%20Delfland%20A4.pdf
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/delfland/rapportages/Oevers%2C%20het%20jaarthema%20van%202011_0.pdf
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/delfland/rapportages/Oevers%2C%20het%20jaarthema%20van%202011_0.pdf
http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/de-regel-van-100
http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/downloads-natuureducatie
http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/downloads-natuurbescherming
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Dit verslag bevat de ervaringen tijdens en ook na het jaarthema Water 2013. 

 

Deze ervaringen zijn opgegaan via de zoekkaart Water, de tentoonstellingen, 

excursies en cursus en als nabrander een overleg met de Vogelwacht Delft e.o. en 

het Hoogheemraadschap van Delfland. 

Tijdens het jaarthema zijn vele waarnemingen en foto’s ontvangen. Dit alles leidde tot 

conclusies en aanbevelingen om de natuur in en rond het water te bevorderen en het 

draagvlak daarvoor, want dat is zeer noodzakelijk en mogelijk, dit gezien de 

maatschappelijke behoefte om tot natuurlijke leefomgeving te komen. 

 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor 

een natuurlijke leefomgeving waarin mens en natuur samen een plek vinden. Een 

vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en 

natuurbescherming. Via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering 

en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie 

categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en 

voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt. 

Elk jaar kent een groot thema, in 2013 was dat water. 

 

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt 

van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied 

bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere 

tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur. 

 

Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, 

Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, 

Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag). 

 

De KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging en 

Ravon. 

Meer informatie is te vinden op de website:  

www.knnv.nl/afdelingDelfland 

twitter: KNNVafdDelfland 

facebook: KNNV-afdeling-Delfland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


