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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

Waterplanten en drijfbladplanten ontbreken volledig in de Amstelveense Poel. Het overgrote deel 
van de oevers is stabiel begroeid met helofyten, voornamelijk riet. De macrofauna scoort matig, de 
visstand scoort slecht. De biomassa vis is zeer hoog, maar is weinig divers en bestaat vooral uit 
bodemwoelende, weinig kritische vissoorten. 
 
Het doorzicht is laag, stikstof en fosfor-concentraties zijn te hoog, net als de zuurgraad en het 
ammonium gehalte. Zuurstof scoort ontoereikend en verschillende toxische stoffen overschrijden 
de normen. 
 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  

ESF2 Licht  

ESF3 Productiviteit bodem  

ESF 4 Habitatgeschiktheid  

ESF 5 Verspreiding  

ESF 6 Verwijdering  

ESF7 Organische belasting  

ESF8 Toxiciteit  

 
De externe belasting van de Amstelveense Poel is, met name door de inlaat van water uit de 
Nieuwe Meer te hoog. Het lichtklimaat is ongeschikt voor de groei van ondergedoken waterplanten. 
Drijvende algen en opwoelend slib zijn de belangrijkste oorzaken. De waterbodem levert fosfor na, 
wat een belemmering is voor een gevarieerde begroeiing onder water. Het habitat is weinig 
geschikt voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten, doordat de bodem wordt omgewoeld 
door vissen en een dikke laag spoelbagger aanwezig is waarin planten slecht kunnen wortelen. De 
verspreiding en verwijdering van soorten is geen belemmering voor een gezond ecosysteem. De 
organische belasting voldoet aan de normen. Enkele toxische stoffen overschrijden de normen. 
 
Maatregelen 

 

Maatregel type ESF ID 

Aanleg leefgebieden flora en fauna 4 klaar 

Behoud en beheer oeverbegroeiing 4 NL13_48-013 
Onderhoud kappen en snoeien langs oevers 4 zie NL13_48-013 
Onderhoud kappen en snoeien langs oevers 4 zie NL13_48-013 

Inlaat minimaliseren 
1, 8 

Niet als maatregel 
in KRW3 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, n-u, u) 8 NL13_48-030 

Beperken uitlaat naar Amstelveen d.m.v. bestuurlijke afspraak 
1, 8 

p.m.; niet als 
maatregel in KRW3 

Voortzetten defosfateren inlaatwater 
1, 8 

Regulier, niet als 
maatregel in KRW3 
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Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0.5 0,5 0.19 Ontoereikend 

biologie Waterplanten 0.4 0,4 0,06 Slecht 

Biologie  Macrofauna 0.4 0,4 0,3 Matig 

biologie Vissen 0.45 0,3 0,02 Slecht 

BOS Stikstof 1.3 2,7 2.97 Slecht 

BOS Fosfor 0.06 0,06 0.13 Ontoereikend 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 133 Ontoereikend 

BOS pH 5.5-7.5 5,5-8 8,87 Slecht 

BOS Chloride 200 200 129 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 28 Ontoereikend 

BOS Doorzicht 0.9 0,9 0,37 Slecht 
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2. Kenmerken waterlichaam 

2.1 Administratieve gegevens 

Tabel 1. Administratieve gegevens Amstelveense Poel 

Parameter Waarde 

KRW code NL13_13 

KRW meetpunt NL13_ROP21706 
Watertype Matig grote ondiepe laagveenplassen (M27) 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Polder 
VHR gebied Nee 
EHS Ja 
Zwemwaterlocatie Nee 

2.2 Ligging en begrenzing 

De Amstelveense Poel ligt ten westen van Amstelveen en grenst aan het Amsterdamse Bos Het 
waterlichaam bestaat uit de Grote Poel (noordelijk deel) en de Kleine Poel (zuidwestelijk deel), die 
via een korte verbindingssloot met elkaar zijn verbonden. De watergang ten noorden van de 
Amstelveense Poel (Noordelijke Hoornsloot, Ringvaart, Zuidelijke Hoornsloot en 
Landscheidingsvaart) tot aan het gemaal bij de Nieuwe Meer en alle overige watergangen in de 
polder horen tot het zoekgebied bij het waterlichaam (zie Figuur 2). 
 
De ligging van het waterlichaam is weergegeven in figuur 1. 
 

 
Figuur 1. Ligging waterlichaam 
 
De topografie van het waterlichaam is weergegeven in figuur 2. 
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Figuur 2. Topografie 
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2.3 Functies, landgebruik 

De totale oppervlakte van het waterlichaam is 218 ha. 
 
De plas vervult met name een functie in het bergen van water. Daarnaast heeft dit waterlichaam 
een natuurfunctie en is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Op de plas vindt 
recreatievaart plaats. Er is geen beroepsvisser actief op de plas. 

 

Landgebruik (%)  

Agrarisch gras 2 

Akkerbouw 0 

Hoogwaardige teelten 0 

Bebouwd 44 

Natuur 22 

Water 32 

 
 

 
Figuur 3. Landgebruik waterlichaam 

2.4 Hydrologie en morfologie 

De Amstelveense Poel ligt in de Buitendijksche Buitenveldertsche polder. Het heeft een zomerpeil 
van -1,72 m NAP en winterpeil van -1,77 m NAP. De polder bestaat uit één peilvak, het 
waterlichaam ligt dus op gelijk peil met de rest van het water in de polder. 
 
De Amstelveense Poel wordt via een automatische inlaat (bij het gemaal van de BB-polder) vanuit 
het noorden gevoed met water uit de Nieuwe Meer. De inlaat bij de Bosrandweg aan de zuidkant 
van het waterlichaam wordt in de praktijk niet gebruikt. 
 
Aan de zuidkant en de zuidoostkant van de Amstelveense Poel wordt er water uitgelaten naar AGV, 
om aan een watervraag in de Bovenkerkerpolder te voldoen. Verder is er een uitlaat naar het 
Amsterdamse Bos. In de Amstelveense Poel is er sprake van wegzijging. Deze wordt geschat op 
0,5 mm per dag. Overtollig water wordt afgevoerd door poldergemaal Buitendijksche en 
Buitenveldertsche polder. 
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De hydrologie van de Amstelveense Poel wordt gedomineerd door de aanvoer van water uit de 
Nieuwe meer. Het ingelaten debiet wordt benut voor peilhandhaving van de Amstelveense poel en 
als inlaatwater voor het stedelijk gebied van Amstelveen. Vanaf 2006 is de watervraag van AGV 
sterk verminderd. De belangrijkste uitlaat is geautomatiseerd. Ook na 2006 is het ingelaten debiet 
hoger dan nodig voor peilhandhaving de Amstelveense Poel. 
 
Inlaatgemalen voorzien een landijsbaan en de oeverlanden van de Amstelveense Poel 
(hoogwatervoorziening Amsterdamse Bos) van water. 
 
De verblijftijd van water in de Amstelveense Poel is ongeveer 9 maanden. 
 
Uit de diepteprofielen blijkt dat de waterbodem van beide plassen vanaf 1,0 meter geleidelijk 
afloopt naar 1,8 m diepte (Grote Poel) resp. 1,6 m diepte (Kleine Poel). De zone tussen 0 en 1,0 m 
is op de dieptekaarten relatief smal, wat erop duidt dat de bodem vrij steil afloopt tot bijna 1,0 m 
diepte. Oorzaak van de steile oeverzone is niet bekend, maar waarschijnlijk is het een combinatie 
van veenrot en op vele plaatsen afslag door golfwerking. Slibophoping zorgt in het zuidwesten voor 
een minder steil onderwatertalud. De Kleine Poel wordt gekenmerkt door grillige oevers, eilandjes 
en inhammen. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

Parameter Defaultnorm M27 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen 
  

Algen 0,6 0,5 

Waterplanten 0,6 0,4 

Macrofauna 0,6 0,4 

Vissen 0,6 0,45 

   
Biologie  ondersteunende stoffen (BOS) 

  
Stikstof (mg/l) 1,3 1,3 

Fosfor (mg/l) 0,09 0,06 

Zuurstof (%) 60%-120% 60%-120% 

Zuurgraad 5,5-7,5 5,5-7,5 

Chloride (mg/l) 200 200 

Temperatuur (graden celcius) 25 25 

Doorzicht (m) 0,90 0,90 

*In rood de aangepaste doelen 

 

De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS)  hebben 
per watertype een defaultnorm (Stowa rapporten  2012-31 en 201-34). Deze doelen 
kunnen, onderbouwd met argumenten, worden aangepast door  de waterbeheerder. 
  
Voor de Amstelveense poel (watertype M27) zijn de doelen voor algen, waterplanten,  
macrofauna en vis aangepast. De default-doelstelling voor algen kan niet worden gehaald 
bij een fosfor-gehalte van 0,06 mg/l. De maatregelen moeten leiden tot een grotere 
bedekking met waterplanten, de gewenste soortensamenstelling is naar verwachting niet 
haalbaar in het stedelijke gebied. Omdat de begroeiing niet optimaal wordt, kan het 
defaultdoel voor macrofauna en vis niet worden gehaald. 
 
De chemische doelen zijn voor alle waterlichamen gelijk. Het is niet mogelijk om voor de 
chemie de doelen aan te passen. De chemische doelen zijn te vinden op 
https://rvszoeksysteem.rivm.nl/. 

3.2 Maatregelen KRW1 en KRW2 

De onderstaande maatregelen zijn eerder voorgesteld in KRW perioden 1 en 2 en in het 
watergebiedsplan Aalsmeer, waar het waterlichaam onderdeel van uit maakt. In de tabel 
is aangegeven wat de status is. 
 
 
Bron maatregel status 

WGP Aalsmeer Praktijkonderzoek fosfaatverwijdering inlaatwater In uitvoering 1) 
WGP Aalsmeer Verminderen hoeveelheid inlaatwater (i.s.m. Waternet) Vervallen 2) 

WGP Aalsmeer Onderzoeken inlaatmogelijkheid Bosrandweg Vervallen3) 

WGP Aalsmeer Uitbreiden oeverlanden (door Amsterdamse Bos) Planvorming 4) 
KRW1 

Hydrologisch isoleren 
Gedeeltelijk 
uitvoerd 5) 

KRW1 Verdiepen Naar KRW3 6) 
KRW1 Aanleg natuurvriendelijke oevers Vervallen 7) 

KRW1 Peilverruiming Vervallen 8) 
KRW1 Uitlaten opheffen Naar KRW2 
KRW1 Vispassage bij gemaal Vervallen 9) 
KRW1 Slibmaatregelen Naar KRW2 

https://rvszoeksysteem.rivm.nl/
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KRW1 Natuurvriendelijk onderhoud Naar KRW2 
KRW1 Emissiemaatregelen (generiek beleid) Naar KRW2 
KRW2 Onderzoek: effectiviteit kwaliteitsverbetering Nieuwe 

Meer op Amstelveense Poel. Mogelijkheden zijn: 
beperken watervraag vanuit stedelijk gebied van 
Amstelveen, verbeteren van de waterkwaliteit Nieuwe 
Meer 

Uitgevoerd 10) 

KRW2 Onderzoek: oorzaak achterblijven vegetatieontwikkeling Vervallen 11) 
KRW2 Optie: baggeren Uitgesteld 12) 
KRW2 Optie: beijzeren Uitgesteld 12) 
KRW2 Optie: bezanden Uitgesteld 12) 

KRW2 Optie: Actief Biologisch Beheer Uitgesteld 13) 
KRW2 Beheer en onderhoud natuurvriendelijke oevers Naar KRW3 14) 
 
1. Praktijkonderzoek fosfaatverwijdering inlaatwater 
Op 1 april 2019 is een proefinstallatie voor defosfatering van het inlaatwater in werking gesteld. 
Eind 2019 wordt een beslissing genomen over voortzetting of beëindigen van de proef. 
 
2. Verminderen hoeveelheid inlaatwater (i.s.m. Waternet) 
Waternet ziet geen mogelijkheid om de hoeveelheid water die vanuit de Amstelveense Poel wordt 
ingelaten ten behoeve van het stedelijk gebied van Amstelveen verder te reduceren. 
 
3. Onderzoeken inlaatmogelijkheid Bosrandweg 
De optie om water in te laten bij de Bosrandweg is in het watergebiedsplan afgeschreven. Het 
water is verontreinigd met pesticiden door afspoelen van percelen van tuinders en kassen. 
 
4. Uitbreiden oeverlanden 

Een weilandperceel wordt omgevormd naar een waterpartij die via duikers in verbinding komt te 
staan met de kleine poel. De oeverlanden worden uitgebreid met jonge successiestadia, door hier 
weer (nat) riet-moeras te ontwikkelen met kansen voor broedvogels van riet en moeras. 
 

5. Hydrologisch isoleren 

Volledig hydrologisch isoleren van de Amstelveense poel is geen optie. Er blijft wateraanvoer nodig 
om het waterpeil te handhaven en om het stedelijk gebied van Amstelveen (Waternet) van water 
te voorzien. Een verdere afname van inlaatwater dan is gerealiseerd door de onttrekking van 
Waternet te verkleinen is niet mogelijk. 

 
6. Verdiepen 

De mogelijkheden om de Amstelveense poel te verdiepen zijn niet uitvoerig onderzocht. De 
verwachting is dat verdiepen niet mogelijk is. Bij doorsnijden van bodemlagen bestaat het risico 
dat het water wegzijgt naar de omliggende diepere polders en het peil in het waterlichaam niet 
meer gehandhaafd kan worden. We laten deze maatregel terugkomen in KRW3 zodat er de 
mogelijkheid kan worden onderzocht. 
 

7. Aanleg natuurvriendelijke oevers 

Begroeide oevers komen langs 68% van de oeverlengte voor. De overige oevers zijn grotendeels 
verhard. Hier groeien weinig oeverplanten. Het betreft voornamelijk oostoevers. Aanleg van 
natuurvriendelijke oevers op deze locaties is lastig, omdat de grote strijklengte en daarmee 
samenhangende golven leidt tot kans op afkalving. Bovendien ligt de plas in stedelijk gebied en is 
er weinig ruimte voor natuurvriendelijke oevers. Aanleg van zeer smalle natuurvriendelijke oevers 
levert ecologisch weinig op. 
 

8. Peilverruiming 

Peilverruiming heeft tot doel de hoeveelheid inlaatwater te verminderen zo de externe belasting 
met fosfor te verlagen. Verruimen van het peil is effectief voor vermindering van inlaatwater als 
een plas of polder zelfvoorzienend is (het ingelaten water is bedoeld voor de plas of polder zelf). In 
het geval van de Amstelveense poel wordt ook water ingelaten ten behoeve van omliggend water. 
De vermindering van de hoeveelheid inlaatwater door flexibel peil is in dit geval klein. De 
maatregel is daarom niet effectief geacht en vervallen. NB: in het peilvak van het waterlichaam is 
stedelijke bebouwing. Flexibel peil kan hier tot problemen met de fundering leiden.  
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9. Vispassage bij gemaal 

Het waterlichaam grenst aan de Nieuwe Meer. Migratie van vis tussen de Amstelveense Poel en de 
Nieuwe meer is niet mogelijk. Aanleg van een vispassage heeft echter weinig zin. In de 
Amstelveense poel is te weinig begroeid habitat voor vissen. Dit is echter ook afwezig in de Nieuwe 
meer. De verbetering van de visstand moet voortkomen uit een verbetering van de kwaliteit 
(vegetatiebedekking) binnen het waterlichaam en het zoekgebied rond het waterlichaam op 
hetzelfde peilniveau. De beste kansen doen zich voor in kleinere watergangen zoals sloten die in 
verbinding met de plas staan. 
 
10. Verminderen onttrekking water aan Amstelveense poel 

Zie ook 2. Waternet ziet geen mogelijkheid om de hoeveelheid water die vanuit de Amstelveense 
Poel wordt ingelaten ten behoeve van het stedelijk gebied van Amstelveen verder te reduceren. Bij 
ontwikkelingen in het stedelijk gebied van Amstelveen ontstaan mogelijkheden om meer gebruik te 
maken van andere inlaten waardoor minder water uit de Amstelveense poel nodig is. Door dit op 
de bestuurlijke agenda te zetten blijft dit ook in de toekomst onder de aandacht (dit wordt 
opgenomen als maatregel). 
 

11. Onderzoek: oorzaak achterblijven vegetatieontwikkeling 

Dit onderzoek is vervallen voor de Amstelveense poel omdat het waterlichaam niet aan de 
voorwaarde voldeed (voldoende licht op de waterbodem in het groeiseizoen). NB: in het onderzoek 
zijn wel de waterlichamen Nieuwe Meer en Westeinderplassen betrokken. 
 
12. Baggeren, beijzeren of bezanden 
Deze maatregel is uitgesteld en wordt in KRW3 heroverwogen. De strategische lijn is om eerst de 
externe belasting te verlagen voordat slibmaatregelen worden genomen. Het effect van baggeren, 
beijzeren of bezanden heeft dan langer effect. 
 
13. Actief biologisch beheer 
De maatregel actief biologisch beheer (wegvissen van een groot deel van de bodemwoelende 
vispopulatie) is uitgesteld. Deze maatregel wordt heroverwogen als maatregelen om externe en 
interne belasting te verlagen zijn uitgevoerd en effect hebben gehad. 
 
NB: De hengelsportvereniging heeft op eigen initiatief in 2010 of 2011 ruim 10 ton brasem 
verwijderd om groeiruimte te geven aan de karper. Dit is dus geen maatregel die het 
Hoogheemraadschap van Rijnland als KRW-maatregel heeft genoemd. In 2009 was de laatste 
visbemonstering, in 2019 staat de volgende gepland. Het is niet bekend hoe de visstand zich heeft 
ontwikkeld na het afvissen (hoeveelheid vis en de verhouding bodemwoelend/plantenminnend). Ik 
verwacht dat visstand vergelijkbaar is aan die van 2009, mogelijk biomassa iets kleiner door 
grotere helderheid. 
 
14. Beheer en onderhoud natuurvriendelijke oevers 

De poel wordt onderhouden door kadastraal eigenaar. De aanvoerende watergang door Rijnland. 
Met eigenaar zijn geen afspraken gemaakt over het onderhoud van water en oevers. 
 



_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Pagina 12 van 30  Hoogheemraadschap van Rijnland 

19.065737 

3.3 Ontwikkeling waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 
 
 

 

3.4 Toestand 2018 

 
Algen scoren ontoereikend in het waterlichaam. Er zijn algenbloeien en het doorzicht is laag door 
hoge dichtheid aan algen. Ondergedoken waterplanten komen niet voor in de Amstelveense poel, 
drijfbladplanten zijn nauwelijks aanwezig. De oevers zijn goed ontwikkeld, een groot deel van de 
oevers is begroeid. Macrofauna scoort matig. Het visbestand van de Amstelveense poel (2009) is 
met 766 kg/ha zeer groot. Het visbestand bestaat vooral uit een grote hoeveelheid brasem (93%). 
Van een evenwichtige visstand is dus geen sprake. We weten niet hoe de visstand zich heeft 
ontwikkeld na de afvissing in 2010 of 2011. 
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Het doorzicht is laag, stikstof en fosfor-concentraties zijn te hoog, net als de zuurgraad en het 
ammonium gehalte. Zuurstof scoort ontoereikend en verschillende toxische stoffen overschrijden 
de normen. 
 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_13. 
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4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

4.1 ESF 1 productiviteit water 

Ecologische sleutelfactor 1 voldoet als er geen overschot aan nutriënten is. Opgelost fosfor raakt 

dan uitgeput in het groeiseizoen. Troebelheid door algen treedt in dat geval niet of nauwelijks op. 

Er kan een soortenrijke onderwatervegetatie ontstaan met langzaam groeiende onderwaterplanten 

die het water helder houden. Dominantie van voedsel minnende onderwaterplanten zoals gedoornd 

hoornblad treedt niet op. 

 
De externe belasting van het waterlichaam ligt rond de kritische belasting. De getallen die in 
onderstaande figuur staan, gelden nu nog steeds. De belangrijkste bron van nutriënten is het 
inlaatwater uit de Nieuwe meer. Kleinere bronnen zijn de af- en uitspoeling van omringend land en 
neerslag. 
 

 
 

 

 
ESF1 rood: de externe belasting ligt rond het omslagpunt, maar is nog iets te hoog 
om een omslag naar een helder systeem mogelijk te maken. 

Maatregelen: 

- Niet méér water gaan inlaten dan nodig om het peil van de Amstelveense Poel te 
handhaven en de omliggende polders te voorzien. De inlaat is nu afgestemd op de vraag, 
het is belangrijk dat dit zo blijft. Rijnland moet dus niet het waterlichaam doorspoelen. Het 
is ook van belang dat Amstelveen niet gaat doorspoelen. 

- Vastleggen afspraken inlaat van water voor Amstelveen in bestuurlijke afspraak. In 
toekomst bij ontwikkelingen de inlaat van water uit de Amstelveense Poel verder beperken. 

- Voortzetten defosfateren van het inlaatwater. 
- Generiek landbouwbeleid 
- Generiek emissiebeleid 

4.2 ESF2 licht 

De ecologische sleutelfactor licht voldoet als er voldoende licht op de bodem van het water komt 

zodat ondergedoken waterplanten kunnen groeien. 

 

In de Amstelveense Poel komt in het tweede kwartaal te weinig licht op de bodem om de groei van 
waterplanten mogelijk te maken. In eerdere jaren is de lichtsituatie beter geweest. Algengroei is de 
belangrijkste factor die licht wegneemt. Ook opwoeling van zwevend bodemstof draagt bij aan het 
beperkte doorzicht. 
 

P-belasting Amstelveense Poel

vóór en na vermindering watervraag AGV in 2006
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ESF2 rood: te weinig licht bereikt de bodem om groei van waterplanten mogelijk te 
maken 
 

 
Maatregelen 

- Verwijderen bovenste baggerlaag (minder materiaal dat kan opwervelen). 
- Wegvangen van bodemwoelende vis (nadat externe en interne belasting zijn gereduceerd). 
- Slibvang aanleggen waarin slib blijvend bezinkt. 

 
NB: Baggeren heeft een kortdurend effect. Een langduriger effect is te verwachten als de externe 
belasting is verminderd, de aangroei van nieuw bagger is dan minder. 
 
Het wegvangen van bodemwoelende vis is net als baggeren een maatregel met kortdurend effect. 
Ook hier geldt dat het effect langer duurt als eerst externe en interne belasting zijn verlaagd. 
 

4.3 ESF 3 productiviteit bodem 

De productiviteit van de bodem voldoet als deze geen beperking is voor het ontstaan van een 

diverse plantengroei en algenbloei niet optreedt. 

 
De waterbodem van de Amstelveense poel is rijk aan nutriënten. Dit uit zich niet in een hoge 
concentratie opgelost fosfor, maar wel in algenbloei. Uit de fosforbalans blijkt dat er retentie 
optreedt in de Amstelveense poel. Dit houdt in dat er meer fosfor de plas inkomt dan er uit gaat. 
De waterbodem wordt opgeladen met fosfor. Uit berekeningen blijkt dat de totale P inhoud van de 
waterbodem 1500 g P/kg DW. Dit is drie keer hoger dan gewenst. 

 

 
 
ESF3 rood: de waterbodem is rijk aan fosfor, wat zich uit in algenbloei. 
 

Maatregelen 

- Slibmaatregelen om de nalevering van nutriënten te beperken: baggeren of bezanden. 
Deze maatregel is pas zinvol als de externe belasting met nutriënten is geminimaliseerd. 

- Slibvang aanleggen waarin slib blijvend bezinkt. 
 
Nb: Beijzeren is niet zinvol omdat nauwelijks opgelost fosfor in de plas aanwezig is. Door aanleg 
van slibvang zal waarschijnlijk minder nalevering optreden door temperatuurgelaagdheid. Dit werkt 
al bij een waterdiepte van 6 tot 8 meter. Uit onderzoek naar bodemopbouw zal moeten blijken of 
het graven van een slibvang mogelijk is. 
 

4.4 ESF4 habitatgeschiktheid 

Deze sleutelfactor voldoet als er voldoende geschikt habitat aanwezig is en negatieve factoren die 

het habitat beïnvloeden voor alle biologische groepen afwezig zijn. 

 
Habitat voor oeverplanten 

Ondanks de relatief steile taluds komt langs een groot deel van de oevers (68% van de lengte) van 
de Amstelveense poel oeverbegroeiing voor. Roelf Pot stelt dat het grootste deel van de oevers een 
stabiele begroeiing met  helofyten heeft, voornamelijk riet. Uitzondering zijn de minst luwe oever 
slangs de zuidelijke oeverlanden. Deze lijken te eroderen. De rietkraag aan de oostkant is een punt 
van zorg. Het is goed mogelijk dat het riet gezonder wordt als het water helderder wordt en het 
reit zichzelf op den duur kan handhaven. Een gedeelte van de oevers wordt beschaduwd door 
bomen waardoor de oeverplanten minder goed tot ontwikkeling komen. De onbegroeide delen van 
de oevers zijn verhard en daarmee ongeschikt voor de groei van oeverplanten. 
 
Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 

Het habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten is door de aanwezigheid van een 
dikke laag spoelbagger en een grote biomassa bodemwoelende vis ongeschikt. 
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Slib kan door autonome ontwikkeling steviger worden als de biologische productie afneemt. Het 
effect van bodemwoelen door vissen neemt dan ook af en de bodem wordt compacter. Dat 
vermindert op den duur ook de veenafbraak doordat een vastere sliblaag de diepere lagen beter 
afsluit. Op termijn zal dat ook tot een omslag leiden naar helder water met waterplanten, maar hoe 
lang dat duurt is niet duidelijk (we gaan er bij Rijnland van uit dat dit een langdurig proces is). 
 
Habitat voor macrofauna 

Door het ontbreken van structuur in de vorm van waterplanten en drijfbladplanten is het habitat 
ongeschikt voor een diverse macrofauna. 
 

Habitat voor vissen 

Het leefgebied voor vissen is groot genoeg. Er is variatie in waterdiepte, dieper water in de poelen 
en ondiep water in de kleinere wateren. Oevervegetatie is voldoende aanwezig, ondergedoken 
waterplanten en drijfbladplanten komen nauwelijks voor. Door het ontbreken van structuur en de 
afwezigheid van een gevarieerde macrofauna is het habitat weinig geschikt voor een gevarieerde 
visstand. 
 

 

 

 

ESF4 rood: Het habitat is ongeschikt voor de ontwikkeling van diverse 
vegetatie, macrofauna en vissen. 
 

 
Maatregelen 

- Behoud van de natuurvriendelijke oevers door goed onderhoud*). 
- Baggerlaag verwijderen (baggeren of slibvang) of afdekken zodat een begroeibaar 

substraat ontstaat. 
- Luwtemaatregelen om oeverafslag te beperken en bevorderen ondergedoken waterplanten 

(vooroeververdedigingen, strekdammen, schiereilanden etc). 
- Aanleg ondiep begroeibaar water Kleine Poelakker 
- Bomen in het park niet dichter laten worden en eventueel dunnen (oostkant). 
- Bos langs zuidelijke oeverlanden dunnen langs de oevers om riet een kans te geven zich te 

ontwikkelen en een duurzamere oever te ontwikkelen. 
- Biomassa aan bodemwoelende vis verkleinen. 

 
*) De oevers zijn stabiel, dat zou kunnen betekenen dat het onderhoud (of dat nu wel of niet wordt 
uitgevoerd) goed is. Is er een onderhoudsplan voor de oevers? Afstemmen met de 
onderhoudsplichtige 

4.5 ESF5 verspreiding 

ESF5 voldoet als verspreiding niet de belemmerende factor is voor het bereiken van de gewenste 

biologische toestand. 

 
Verspreiding van planten 

Van veel waterplanten kunnen zaden en stukjes plant lang drijven. Andere soorten verspreiden 
zaden via de wind en ook verspreiding van zaden via vogels komt voor. Vanwege de uitwisseling 
van water tussen boezem en de polders is de verwachting dat drijvende zaden geen barrières 
ondervinden. Wortelstokken van drijfbladplanten worden mogelijk niet meegenomen door gemalen 
(worden tegengehouden door kroosrek of slaan stuk in het gemaal). De verspreiding is naar 
verwachting niet beperkend voor de ontwikkeling van vegetatie in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van macrofauna 

Macrofauna kan zich op verschillende manieren verspreiden. Dit kan onder andere passief door de 
lucht of in het water maar ook actief door de lucht (vliegen) en in het water (zwemmen). Of 
meeliften met andere dieren, zoals bloedzuigers met vissen enz. Verspreiding van macrofauna is 
geen knelpunt voor de samenstelling van de macrofauna. 
 
Verspreiding van vissen 

Vissen kunnen zich binnen het waterlichaam vrij verspreiden. Tussen het waterlichaam en andere 
wateren is verspreiding uitsluitend mogelijk via een sluisje dat voor recreatievaart wordt gebruikt. 
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Dit vormt geen belemmering voor de visstand in het waterlichaam. De gewenste vissoorten zijn 
aanwezig in het waterlichaam, maar door ontbreken van geschikt habitat niet in de gewenste 
verhoudingen. Een verbinding voor vis tussen het waterlichaam en de boezem is niet zinvol. 
Begroeide habitat voor vissen is in de Amstelveense Poel beperkt aanwezig, net als in het 
waterlichaam Nieuwe Meer. Verbinden van deze wateren is niet zinvol aangezien in beide 
waterlichamen te weinig geschikt habitat aanwezig is. Verspreiding van vis is geen knelpunt voor 
de samenstelling van de visstand.  
 

 

 
 
ESF5 groen: verspreiding is niet de belemmerende sleutelfactor voor het bereiken 
van de gewenste soortensamenstelling. 
 
 

Maatregelen zijn dus niet aan de orde. 
 

4.6 ESF6 verwijdering 

ESF6 voldoet als verwijdering van planten door schonen/maaien of graas door verschillende 

organismen niet beperkend is voor de ontwikkeling van een diverse oevervegetatie en begroeiing 

met drijfbladplanten en ondergedoken waterplanten. Verwijdering van vissen door mens en dier 

mag niet beperkend zijn voor een diverse visstand. 

 
Verwijdering van vegetatie  

De plassen worden niet geschoond. Bodemwoelende vissen kunnen een beperkend effect hebben 
op de groei van ondergedoken waterplanten. Amerikaanse rivierkreeften zijn aanwezig in het 
waterlichaam. Deze dieren knippen en eten waterplanten. Het is niet bekend of ganzen een nadelig 
effect hebben op de groei van oeverplanten. Er is geen vee aanwezig op het land grenzend aan het 
waterlichaam. Er zijn geen graskarpers aangetroffen bij de bemonstering van de visstand. 
Muskusratten worden bestreden, we verwachten daarom geen groot effect van deze dieren op de 
vegetatie. 
 
Verwijdering van vissen en andere fauna 

Er is geen beroepsvisser actief op de Amstelveense Poel. De visrechten van de plas zijn uitgegeven 
aan sportvissers. Visserij heeft naar verwachting geen negatief effect op de samenstelling van de 
visstand. Er zijn kolonies visetende vogels aanwezig in de omgeving van het waterlichaam. Het is 
niet bekend of dit een effect heeft op de visstand van het waterlichaam. In 2019 wordt een nieuwe 
visstandbemonstering uitgevoerd, dan kan blijken of lengteklassen ontbreken door vraat. 
Amerikaanse rivierkreeften voeden zich onder meer met macrofauna, eieren en larven van 
amfibieën en vissen. We verwachten dat de aanwezigheid van kreeften in een groot watersysteem 
als de Amstelveense Poel geen effect heeft op de macrofauna en de visstand. 
 

 

 
ESF6 groen: verwijdering is geen beperkende factor voor de samenstelling van 
de vegetatie, macrofauna en visstand. 
 

Maatregelen zijn niet aan de orde, andere sleutelfactoren zijn bepalend voor het ontbreken van een 
gevarieerde begroeiing in het water. Als onderwaterplanten gaan groeien kan blijken dat grazers 
effect hebben op de ontwikkeling van vegetatie. Als het systeem op orde is, dan is enige begrazing 
geen probleem. 
 

4.7 ESF7 organische belasting 

In de gewenste situatie leidt de organische belasting niet tot lage zuurstofconcentraties.  

In zwemwateren mag de organische belasting niet leiden tot oordeel “aanvaardbaar” of “slecht” op 
basis van bacteriologische verontreiniging. 

 
Potentiële ‘bronnen’ die mogelijk significant bijdragen aan de organische belasting van Amstelveens 
Poel: 
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- Riooloverstorten: twee overstorten lozen op de wateraanvoerende watergang voor de 
Amstelveense Poel. De afstand tot deze plas is respectievelijk circa 1 en 2 km. Ter info: in 
het verleden zijn diverse riooloverstorten die loosden op de Amstelveense Poel of Kleine 
Poel afgesloten. 

- Veenafbraak/waterbodem.  
De inschatting is dat bladval, watervogels en recreatieve activiteiten waaronder ook sportvissen 
(lokvoer), eendjes voeren en honden uitlaten een marginale bijdrage leveren aan de totale 
belasting. 
 
De zuurstofverzadiging op meetlocatie ROP21706 voldoet in de periode 2009-2018 regelmatig niet 
aan de norm. De zomergemiddelde waarden liggen voor de jaren 2012, 2014, 2016 t/m 2018 
boven de 120%. In betreffende jaren liggen de maximum waarden boven de 150%. Dergelijke 
hoge waarden voor zuurstofverzadiging zijn kenmerkend voor het optreden van algenbloeien. Dit 
wordt bevestigd door de hoge pH-waarden (tot ca. 10) in dit waterlichaam. Zuurstofloze situaties 
(<40%) hebben zich echter na 2011 niet meer voorgedaan. 
 
In dit KRW-waterlichaam liggen geen zwemwaterlocaties. Er zijn ook geen zwemwaterlocaties 
waarvan de kwaliteit negatief wordt beïnvloed door water uit dit KRW-waterlichaam. 
 Hoewel de zuurstofhuishouding niet op orde is vanwege oververzadiging, leidt deze de laatste 
jaren niet tot zuurstofloze situaties. Er is derhalve geen aanwijzing dat de organische belasting een 
probleem vormt voor de ecologische waterkwaliteit. 
 

 

 
 
ESF7 groen: organische belasting vormt geen beperking voor de waterkwaliteit. 

Maatregelen zijn dus niet aan de orde.  
 

4.8 ESF8 toxiciteit 

In de gewenste situatie voldoen alle chemische stoffen – niet zijnde de biologie ondersteunende 

parameters – aan de normen. Dit betreft alle compartimenten van het watersysteem: water, 

waterbodem en organismen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de giftigheid van de bodem voor 

wortelende waterplanten (veenbodems, sulfide). 

 

Daarnaast mogen de aanwezige stoffen geen belemmering vormen voor het behalen van een 

goede ecologische toestand). Hierbij wordt aangenomen dat een beschermingsniveau van minimaal 

95% soortsbescherming daarvoor voldoende is. Dit wordt vertaald met een jaarmaximum msPAF1 

van 5% en jaargemiddelde bovengrens van 0,5% (berekend met de chemische toolkit, die speciaal  

voor deze ESF is ontwikkeld). 

 

Voor de toetsing aan de gewenste situatie kijken we naar de beschikbare gegevens over de 

aanwezigheid van de parameters in al de verschillende compartimenten. 

 

Wat gebruiken we hier niet bij (in tegenstelling tot wat STOWA beschrijft): 

- In de methode voor deze ESF wordt onderscheid gemaakt tussen het chemische spoor 

(o.b.v. gemeten concentraties) en de toxicologische spoor (o.b.v. bioassays). Dit laatste 

spoor kan niet worden gevolgd, omdat de betreffende tests niet zijn uitgevoerd. 

 

Huidige situatie voor het waterlichaam 

 

Oppervlaktewater 

Het waterlichaam Amstelveense Poel voldoet niet voor de chemische parameter ammonium, 
tributyltin (TC4ySn; ook bekend als TBT) en PFOS (toetsing 2018). In eerdere jaren werd niet 
voldaan aan o.a. PAK (2009, 2010), zink (2013, 2014), imidacloprid (2014), (es-)fenvaleraat 
(2015) en pyridaben (2016).  

                                           
1 msPAF= meer stoffen Potentieel Aangetaste fractie van lagere soorten; het aandeel van het 
aantal soorten dat door de combinatietoxiciteit van alle gemeten stoffen negatief  wordt beïnvloed  
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Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van het KRW-meetpunt (ROP21706) 
doorgerekend voor de jaren 2009 t/m oktober 2018. De metingen van parameters onder de 
rapportagegrens worden hierbij niet meegenomen. De msPAF-score is in 90 van de 145 monsters 
0,0%. Elf monsters scoren hoger dan 0,5%, met een maximum van 12,8% (2015 o.b.v. es- en 
fenvaleraat). Het jaargemiddelde msPAF lag onder de 0,5% m.u.v. 2012 (0,52%). De msPAF wordt 
in zeer hoge mate bepaald door ammonium/ammoniak. Op basis van bovenstaande voldoet de 
waterkwaliteit in de periode 2009-2018 in de jaren 2012 en 2015 niet aan de betreffende 
doelstellingen. 
 
De aangetroffen ammonium/ammoniak-concentraties overschrijden de norm. In 2012 leiden deze 
volgens de toolkit tot problemen: jaargemiddelde msPAF >0,5%. De jaargemiddelde concentratie 
is gedaald van ca. 0,5 mg N/l (2009-2011) naar ca. 0,1-0,2 mg N/l (2013-2018). Ondanks deze 
relatief lage ammoniumconcentraties, leiden deze toch tot problemen. Dit komt door de hoge 
zuurtegraad (pH=9). Hierdoor schuift het evenwicht naar ammoniak. De belangrijkste oorzaak 
hiervan is het optreden van algenbloeien vanwege de hoge eutrofiëringsgraad (zie ESF1-3). 
 
TBT en PFOS zijn niet op de KRW-meetlocatie ROP21706 in het KRW-waterlichaam zelf 
aangetroffen maar op de gekoppelde meetlocatie van het Toestand- en Trendmonitoring meetnet 
RO021B (bij boezemgemaal Halfweg). Er zijn vooralsnog binnen KRW-waterlichaam Amstelveense 
Poel geen lokale bronnen van deze stoffen bekend. Aanpak van deze stoffen lift vooral mee met 
het generiek emissiebeleid. 
 
In 2013 zijn de zinkconcentraties vanaf het voorjaar tot het eind van het jaar verhoogd. In 
diezelfde periode waren in Nieuwe Meer de zinkconcentraties nog hoger (tot ca. 80 µg/l). Een 
dergelijke correlatie is voor de piekconcentratie in april 2014 niet aangetoond. Nadien zijn de 
zinkconcentraties nauwelijks verhoogd. Waardoor de hoge zinkconcentraties in 2013/2014 zijn 
veroorzaakt is niet bekend.  
 

 
  
Imidacloprid werd in de jaren 2009 en 2011 t/m 2018 gemonitord in de Amstelveense Poel. Alleen 
in 2014 en 2017 is dit middel aangetoond. In laatstgenoemde jaar leidde dit niet tot overschrijding 
van de norm, terwijl dat in 2014 wel het geval was. Hierbij kwam het jaargemiddelde boven de JG-
norm uitkwam, maar bleef de toetswaarde ruim onder MAC-norm. Dit middel werd begin deze 
eeuw nog zeer veel toegepast, maar is nu nog beperkt toegelaten en dan enkel bij bedekte teelt 
(glastuinbouw). Waarschijnlijk komt dit middel via inlaat van water in dit waterlichaam terecht. 
Vanwege de slechte afbreekbaarheid zal dit middel nog lang in het milieu aanwezig zijn.  
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De overschrijdingen van de gewasbeschermingsmiddelen esfenvaleraat, fenvaleraat (beiden in 
september 2015) en pyridaben (april 2016) zijn gebaseerd op een eenmalig aantreffen boven de 
rapportagegrens. Deze leiden tot een verhoogde msPAF-score; resp. 12,8% en 1,6% voor de 
betreffende monsters. Deze middelen zijn, net als imidacloprid, vermoedelijk met waterinlaat in de 
poel terecht gekomen. 
 
Waterbodem 

Tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Hoornsloot is in de Ringvaart (van Amstelveen) de 
waterbodem in 2001 en 2008 onderzocht. Daarbij zijn lood- en zinkgehalten aangetroffen tot 
boven de interventiewaarde voor waterbodem (2001). In 2008 overschreed alleen zink de lagere 
(strengere) interventiewaarde voor landbodem. Onduidelijk is of deze verontreinigde waterbodem 
in dit deel van de Ringvaart is verwijderd.  
In 2014 is in opdracht van de gemeente Aalsmeer de kwaliteit van de sliblaag van de gehele 
Amstelveense Poel onderzocht. Deze bleek met name licht verontreinigd met minerale olie en in 
mindere mate met zink. De Rijnlandse doelstellingen voor de waterbodemkwaliteit werden hierbij 
niet overschreden. 
 
Verder zijn geen waterbodemkwaliteitsgegevens van dit waterlichaam bekend. 
 
Organismen 

Er zijn geen biotagegevens, gehalten aan verontreinigingen in organismen, beschikbaar. 
 

 

 
ESF8 rood: de normen voor chemische verontreinigingen in oppervlaktewater, 
waterbodem en of organismen worden overschreden.  

 

 
 
Maatregelen 

- Ammonium. De concentraties van ammonium zijn op zich niet zo hoog, maar door de hoge 
zuurtegraad – als gevolg van algenbloeien – leidt het toch tot overschrijding van de norm. 
 Voor maatregelen zie ESF 1 en 3. 

- Tributylltin en PFOS: Deze stoffen zijn niet in het waterlichaam zelf aangetroffen en er geen 
aanwijsbare bronnen in het waterlichaam bekend. Geen stofspecifieke maatregelen buiten 
het generiek emissiebeleid. 

- Zink. De zinkconcentraties in de Amstelveense Poel voldoen de laatste jaren aan de 
normen. In de waterbodem van de Ringvaart (van Amstelveen) zijn nog hoge gehalten aan 
zink aangetroffen. Het is onduidelijk is of zink nog in hoge concentratie aanwezig is.  
onderzoek wordt aanbevolen. 

- Imidacloprid. Dit middel is in 2018 in Nieuwe Meer niet meer aangetroffen. De aangetroffen 
concentraties imidacloprid (2014-2017) leidden niet tot een verhoogde msPAF. De 
vermoedelijke bron (glastuinbouw Aalsmeer) bevindt zich buiten dit waterlichaam. Volgens 
de huidige wet- en regelgeving moet de glastuinbouw naar een nul-lozing. De verwachting 
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is dat deze stof door de autonome ontwikkelingen niet meer tot normoverschrijdingen zal 
leiden, er is daarom geen stofspecifieke maatregel nodig. 

- Overige stoffen: De verontreinigingen worden in veel gevallen via de uitwisseling met de 
Ringvaart aangevoerd. Binnen het waterlichaam vormt de recreatie(vaart) een belangrijke 
bron. Hoewel de koperconcentraties niet leiden tot overschrijdingen van de doelstellingen 
(normen of msPAF), is de toename van de opgeloste koperconcentratie (bron antifouling 
binnenvaart en recreatievaart?) een ongewenste ontwikkeling  vinger aan de pols. 

- Generiek landbouwbeleid 

4.9 Conclusie ESF1-8 

De externe belasting van de Amstelveense Poel is, met name door de inlaat van water uit de 
Nieuwe Meer te hoog. Het lichtklimaat is ongeschikt voor de groei van ondergedoken waterplanten. 
Drijvende algen en opwoelend slib zijn de belangrijkste oorzaken. De waterbodem levert fosfor na, 
wat een belemmering is voor een gevarieerde begroeiing onder water. Het habitat is weinig 
geschikt voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten, doordat de bodem wordt omgewoeld 
door vissen en een dikke laag spoelbagger aanwezig is waarin planten slecht kunnen wortelen. De 
verspreiding en verwijdering van soorten is geen belemmering voor een gezond ecosysteem. De 
organische belasting voldoet aan de normen. Enkele toxische stoffen overschrijden de normen. 

 
 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  

ESF2 Licht  

ESF3 Productiviteit bodem  

ESF 4 Habitatgeschiktheid  

ESF 5 Verspreiding  

ESF 6 Verwijdering  

ESF7 Organische belasting  

ESF8 Toxiciteit  
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5. Gebiedsproces 

5.1 Wat is het gebiedsproces? 

Als waterbeheerder doet Rijnland veel om de waterkwaliteit te verbeteren, maar de zorg voor 
schoon en gezond water is een gedeelde verantwoordelijkheid. Om inzichtelijk te maken waar de 
kansen liggen om samen te werken, of er knelpunten of kansrijke locaties zijn en om aanvullende 
ideeën op te halen, is een gebiedsproces georganiseerd. Dit is gebeurd conform de systematiek 
van STOWA, om ook de context (sleutelfactor 9) een plek te geven in de besluitvorming over 
waterkwaliteitsmaatregelen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft het gebiedsproces 
opgeknipt in een interne consultatie en een externe consultatie. In bijlage 1 is een overzicht 
opgenomen van de stakeholders die zijn geraadpleegd tijdens het gebiedsproces. 

5.2 Advies maatregelenlijst 

Op basis van de opgehaalde input is het onderstaande advies opgesteld ten aanzien van de 
maatregelenlijst. In bijlage 2 is een uitgebreid overzicht opgenomen van alle opgehaalde input per 
stakeholder. 
  
Het is een lopend proces in en om de Amstelveense Poel en op dit moment worden maatregelen 
uitgevoerd. Er is niet één bijeenkomst georganiseerd voor het gebiedsproces,  maar er wordt een 
beeld geschetst van de huidige stand van zaken en afspraken met de stakeholders met een 
uitspraak over mogelijke nieuwe maatregelen. 

 

5.3 Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces wordt geadviseerd om één maatregel (wegvangen bodemwoelende 
vis) af te laten vallen. De rest van de maatregelen kan op de definitieve lijst. Een deel hiervan kan 
gelijk worden uitgevoerd, andere maatregelen kunnen mogelijk worden uitgevoerd als meer 
bekend is over het effect van een dergelijke maatregel.  
 

  

Maatregelen naam waterlichaam  ESF Code Advies SF9 

Generiek landbouwbeleid 1, 8 G01 Kansrijk 
Generiek emissiebeleid 1 G01 Kansrijk 
Inlaat van water naar Amstelveense Poel minimaal houden 1, 8 IN03 Prima  
Uitlaat naar Amstelveen in de toekomst verder beperken 
middels bestuurlijke afspraak 

1, 8 BR10 Loopt 

Voortzetten defosfateren van het inlaatwater 1, 8 BR10 Kansrijk 
Verwijderen bovenste baggerlaag 2, 4 BE04 Afwachten  

Aanleg van slibvang 2, 3, 4, 8 IN12 Afwachten  
Wegvangen van bodemwoelende vis 2, 4 BE01 Niet kansrijk 
Slibmaatregel baggeren  3, 4, 8 BE04 Afwachten  
Slibmaatregel bezanden 3, 4, 8 IM12 Afwachten  
Luwtemaatregelen 4 IN20 Afwachten 
Aanleg ondiep begroeibaar water Kleine poelakker 4 IN18 Afgerond  

Behoud van de natuurvriendelijke oevers door goed 
onderhoud 

4 BE03 Doen  

Bomen in het park niet dichter laten worden en eventueel 
dunnen (oostkant) 

4 BE06 Doen  

Bos langs zuidelijke oeverlanden dunnen langs de oevers om 
riet een kans te geven zich te ontwikkelen en een duurzamere 
oever te ontwikkelen 

4 BE06 Doen  

Onderzoek naar zink in de waterbodem 8 S01 Doen  
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6. Synthese 

Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0.5 0,5 0.19 Ontoereikend 

biologie Waterplanten 0.4 0,4 0,06 Slecht 

Biologie  Macrofauna 0.4 0,4 0,3 Matig 

biologie Vissen 0.45 0,3 0,02 Slecht 

BOS Stikstof 1.3 2,7 2.97 Slecht 

BOS Fosfor 0.06 0,06 0.13 Ontoereikend 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 133 Ontoereikend 

BOS pH 5.5-7.5 5,5-8 8,87 Slecht 

BOS Chloride 200 200 129 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 28 Ontoereikend 

BOS Doorzicht 0.9 0,9 0,37 Slecht 

 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst KRW-portaal 

 
Maatregelomschrijving ESF maatr

egelco

de 

Maatregel type ID 

Aanleg ondiep begroeibaar water Kleine 
poelakker 

4 IN18 
Aanleg leefgebieden 
flora en fauna 

klaar 

Behoud van de natuurvriendelijke oevers 
door goed onderhoud; 4 

BE03 
Behoud en beheer 
oeverbegroeïng 

NL13_48-
013 

Bomen in het park niet dichter laten 
worden en eventueel dunnen (oostkant) 

4 
BE06 

Onderhoud kappen en 
snoeien langs oevers 

zie 
NL13_48-
013 

Bos langs zuidelijke oeverlanden dunnen 
langs de oevers om riet een kans te 
geven zich te ontwikkelen en een 
duurzamere oever te ontwikkelen 4 

BE06 
Onderhoud kappen en 
snoeien langs oevers 

zie 
NL13_48-
013 

Inlaat van water naar Amstelveense Poel 
minimaal houden 

1, 8 
IN03 Inlaat minimaliseren 

Niet als 
maatregel 
in KRW3 

Onderzoek naar zink in de waterbodem 

8 

S06 

Aanpak chemische 
stofgroep 
normoverschrijdingen 
(svs, n-u, u) 

NL13_48-
030 

Uitlaat naar Amstelveen in de toekomst 
verder beperken middels bestuurlijke 
afspraak 

1, 8 

BR10 
Beperken uitlaat naar 
Amstelveen d.m.v. 
bestuurlijke afpsraak 

p.m.; niet 
als 
maatregel 
in KRW3 

Voortzetten defosfateren van het 
inlaatwater 

1, 8 

IM12 
Voortzetten 
defosfateren 
inlaatwater 

Regulier, 
niet als 
maatregel 
in KRW3 
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Bijlage 1. Geraadpleegde stakeholders 

Interne stakeholders 

Stakeholder Belang  

Naam Functie  

Kim Jonkman Relatiemanager SSA en recreatie wens vanuit gemeente 
rondom de poel 

Marco van Duijn Gebied coördinator Goed werkend systeem en tevreden burgers 
en watersysteembeheerders 

Waldo von Faber Hoogheemraad Waterkwaliteit en KRW en relatie met 
wethouder die wil recreëren  

Linda Frinking Beleid KRW3 Vormgeven beleid KRW3, afstemmen met 
prov NH en pakken van kansen die daar 
worden geboden. 

Paul Hollander  Project manager Uitvoerbare maatregelen 
 

Externe stakeholders 

Stakeholder 

 

Belang  Participatieniveau  

Gemeente Aalsmeer 
en Amstelveen  

Waterbeheerder gemeente  Midden, oostkant plas 

Gemeente Aalsmeer 
en Amstelveen 

Trekker recreatie plannen en wens 
gemeente  

Laag (via Kim) 

Dienst Amsterdamse 
Bos  

Mooie natuur in het Bos en recreatie  Hoog, westkant en 
inlaat plas 

Gemeente amstelveen Recreatie en met name zwemmen in 
de Poel  

 

Provincie NH Proefproject voor KRW3 Laag 
Waternet/AGV Inlaat water vanuit de Poel naar het 

stedelijk gebied van Amstelveen  
Zeer laag want 
reageren niet 

 
Voor wat betreft externe stakeholders is het goed te bedenken dat de Amstelveense Poel 
op het grondgebied van de gemeente Amstelveen ligt, maar in eigendom is en wordt 
onderhouden door de dienst het Amsterdamse Bos als onderdeel van de gemeente 
Amsterdam.  
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Bijlage 2. Input 

Opgehaalde input per maatregel 

Maatregel 1 Inlaat van water naar Amstelveense Poel minimaal houden 
Stakeholder 
Peilbeheer 

Input: prima 
Toelichting: inlaat geautomatiseerd en combi met defosfatering  

 
Maatregel 2 Uitlaat naar Amstelveen in de toekomst verder beperken middels 

bestuurlijke afspraak 
Stakeholder 
AGV/waternet 

Input: in het verleden zijn er maatregelen genomen om de uitlaat te 
verkleinen, op dit moment zijn er weinig mogelijkheden tot verdere 
verkleining. De relatie met Waternet/AGV moet levendig gehouden 
worden opdat kleine kansen gesignaleerd kunnen worden. De relatie 
verloopt niet makkelijk na het vertrek van twee contactpersonen.  
Toelichting: 

Stakeholder 
gemeente 
Amstelveen  

Input: kansen zien die op het vlak van stedelijke herinrichting spelen.  

 
Maatregel 3 Voortzetten defosfateren van het inlaatwater 
Stakeholder 
gemeente 
amstelveen 

Input: Elke verbetering van de waterkwaliteit waardoor in de toekomst 
mogelijk weer een zwemwater locatie is welkom 
Toelichting: bestuurlijke wens tot verbetering van de recreatie in en 
rond de plas van gemeente  

Stakeholder 
dienst ABos 

Input: Graag 
Toelichting: bijv. vanuit belang van recreatie en natuurontwikkeling 

Stakeholder 
bestuur 
Rijnland 

Input: het krediet voor het definitief maken van de proefmaatregel is 29 
januari 2020 door de VV goedgekeurd 
Toelichting: KRW doelen behalen.  

 
Maatregel 4 Verwijderen bovenste baggerlaag 
Stakeholder gemeente  Input: graag en zsm 

Toelichting: vanuit belang recreatie. De gemeente is bezig met 
een ambitie plan om de poel weer geschikt te maken als 
zwemwater en kleine zeilbootjes. De wethouder heeft een 
onderzoek toegezegd.  

Stakeholder Rld 
waterkwantiteitsbeheer 

Input: Vanuit waterkwantiteit en baggerverplichting geen 
noodzaak. En let op voor wegzijging naar omliggende veel 
diepere polders 
Toelichting: Keur en Legger 

Stakeholder Rld 
waterkwaliteit 

Input: Deze maatregel heeft zin op het moment dat andere 
maatregelen zoals defosfateren zijn geïmplementeerd en effect 
hebben gescoord..  
Toelichting: eerst de externe bronnen reduceren en dan pas 
intern aanpakken. Dus op termijn oppakken en mee laten liften 
met de prov NH en het ambitieverhaal van de gemeente maar 
in eerste instantie even in de wacht 

 
Maatregel 5 Aanleg Slibvang 
Stakeholder gemeente  Input: graag en zsm 

Toelichting: vanuit belang recreatie  
Stakeholder Rld 
waterkwantiteitsbeheer 

Input: in combi met baggeren, eerst effect van slibvang 
langeraarse plassen afwachten 
Grote kans op wegzijging naar het Abos (4 m lager)  
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Stakeholder Rld 
waterkwaliteit 

Input: combineren met baggeren anders weinig zin.  
Toelichting: eerst de externe bronnen reduceren en dan pas 
intern aanpakken.  

 
Maatregel 6 Wegvangen van bodemwoelende vis 
Stakeholder 
gemeente  

Input: graag en zsm 
Toelichting: vanuit belang recreatie  

Stakeholder 
intern 

Input: Pas als allerlaatste maatregel toepassen, als niets anders werkt. 
Heeft zeer slechte pers 

Stakeholder 
Rld 
waterkwaliteit 

Input: combineren met baggeren en aanleg slibvang anders weinig zin.  
Toelichting: eerst de externe bronnen reduceren en dan pas intern 
aanpakken.  

 
Maatregel 7 
en 8 

Slibmaatregel baggeren en bezanden 

Stakeholder 
gemeente  

Input: graag en zsm. De baggerplicht ligt echter bij de gemeente. De 
gemeente is bezig om een plan op te zetten ter bevordering van de 
recreatie van de plas. Het initiatief komt hiervan uit van de wethouder. 
Rijnland participeert in dat traject. 26 februari is daar en bestuurlijk 
overleg over.  
Toelichting: vanuit belang recreatie.  

Stakeholder 
Rld 
waterkwaliteit 

Input: combineren en met aanleg slibvang anders weinig zin.  

Provincie NH De poel is aangewezen als een mogelijk studie project voor KRW 
maatregel. Dit loop in KRW3 traject, de provincie zou daar 5 miljoen 
voor over hebben.  

 
Maatregel 9 Luwtemaatregelen 
Stakeholder 
gemeente  

Input: deze maatregel is nog niet met ze besproken, eerst de defos, de 
recreatie  
Toelichting: vanuit belang recreatie zijn luwtemaatregelen lastig want 
ze beperken de ruimte om op de plas te zeilen. Andere recreanten 
hebben weinig moeite ermeen 

Stakeholder 
Abos 

Input: Nog niet besproken, eerst afmaken wat we nu in gang hebben 
gezet 

 
Maatregel 10 Aanleg ondiep begroeibaar water Kleine poelakker 
Stakeholder 
Abos 

Input: akkoord, maatregel is uitgevoerd 
Toelichting: met overeenkomst wordt uitvoer en toekomstig onderhoud 
vastgelegd.  

 

Maatregel 11 Behoud van de natuurvriendelijke oevers door goed onderhoud 
Stakeholder 
ABos 

Input: Van de uitgevoerde maatregelen wordt het vastgelegd in een 
overeenkomst. Maar het is ook gewoon Bos met zwarte watergangen, 
kunnen niet alles aanpakken. 
Toelichting: Dienst ABos is verantwoordelijk voor het onderhoud in het 
Bos 

 
Maatregel 12 Bomen in het park niet dichter laten worden en eventueel dunnen 

(oostkant) 
Stakeholder Input: zie ook maatregel 11 
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ABos Toelichting: Dienst ABos is verantwoordelijk voor het onderhoud in het 
Bos 

 
Maatregel 13 Bos langs zuidelijke oeverlanden dunnen langs de oevers om riet een 

kans te geven zich te ontwikkelen en een duurzamere oever te 
ontwikkelen 

Stakeholder 
ABos 

Input: De heckrunderen zorgen dat opschot tegen wordt gegaan. Maar 
is kansrijk verder op te pakken.  
Toelichting: Dienst ABos is verantwoordelijk voor het onderhoud in het 
Bos  

 
Maatregel 14 Onderzoek Zink in waterbodem 
Stakeholder 
intern 

OZ altijd goed 

Stakeholder 
gemeente  

Input: Nog niet ter sprake geweest, eerst afronden waar we nu mee 
bezig zijn en combineren met baggeronderzoek? 
Toelichting: 
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Bijlage 3. Toelichting technische doelaanpassing 

De KRW-doelen worden afgeleid aan de hand van de  aangepaste lijst van maatregelen en de 
huidige kwaliteit. Er worden twee methoden gehanteerd om tot deze nieuwe doelen te komen: 

- Expert judgement en aquokit; 
- KRW-verkenner. 

 

Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met expert judgement en de 

aquaokit. 

Reeds “goede” scores worden niet genoemd tenzij hiervoor een reden is. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Stikstof 1,3 2,97 Slecht   

 
Stikstof neemt niet af door defosfatering. 10% reductie door generieke maatregelen wordt wel 
verwacht. Afname stikstof door slibmaatregelen wordt niet verwacht omdat de veenafbraak niet zal 
afnemen. Verwachte toetswaarde voor stikstof in de Amstelveense poel wordt 2,7 mgN/L. Doel 
wordt 2,7 mgN/l. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,06 0,13 Ontoereikend 0,06 Goed 

 
Door verminderde watervraag van Waternet, en door defosfatering van het inlaatwater is de 
verwachting dat de concentratie van 0,06 mgP/l mogelijk is. Het doel van 0,06 mgP/l wordt 
bereikt. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Zuurstof 60-
120 

133 Ontoereikend 100 Goed. 

 
De oververzadiging van zuurstof treed waarschijnlijk op door hoge algen biomassa. Door 
voortzetten defosfatering en slibmaatregelen is een reductie van algen waarschijnlijk het doel van 
60-120 wordt behaald. Doel wordt niet aangepast. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS pH 5,5-
7,5 

8,87 Slecht 8 Matig 

 
De zuurtegraad is overal in Rijnland te hoog. Amstelveense Poel is hierop geen uitzondering. Door 
minder algen zal de zuurgraad wel iets lager worden. Naar verwachting zal hij niet onder de 8 
komen. Het doel wordt aangepast naar 5,5-8. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Temperatuur 25 28 Ontoereikend 25 Goed 

 
De temperatuur in de Amstelveense Poel zal door slibmaatregelen afnemen. Echter is de 
temperatuur zeer weer afhankelijk en is niet te voorspellen hoe deze in 2027 er bij ligt. Doel blijft 
25 verwachte toetswaarde is 25 graden celcius. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Doorzicht 0,9 0,37 Slecht 0,9 Goed 
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Door baggeren in de Amstelveense Poel neemt het doorzicht toe, door defosfatering neemt de 
algen biomassa af en dus ook het doorzicht toe. Verwachting is een doorzicht van 0,9 mogelijk. 
Doel wordt niet aangepast. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Algen 0,5 0,19 Ontoereik
end 

0,5 Goed 

 
Algen biomassa neemt af door defosfatering. Slibmaatregelen zorgen voor een verdere afname. De 
EKR score zal toenemen. Verwachte toetswaarde alg is 0,5. Doel wordt niet aangepast. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterpla
nten 

0,4 0,06 Slecht 0,4 Goed 

 
Lang de kanten kan een ondergedoken watervegetatie ontstaan. Het begroeibaar areaal is echter 
gering in de Amstelveense Poel. De verwachte toetswaarde voor waterplanten in de Amstelveense 
Poel 0,4 EKR is mogelijk. Doel wordt niet aangepast. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofau
na 

0,4 0,3 Matig 0,4 Goed 

 
De toename van waterplanten zal zorgen voor een betere habitat voor macrofauna. De verwachte 
toetswaarde is 0,4 EKR. Doel wordt niet aangepast. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie vissen 0,45 0,02 Slecht 0,3 Matig 

 
Het aandeel Brasem in de plas is zeer hoog in de plas. Door defosfateren neemt de draagkracht 
van het gebied af. Een verbetering is mogelijk maar hoger dan 0,3 verwachten we niet. Doel wordt 
0,3 EKR. 
 
Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-Verkenner. 

 
Na indiening van de aangepaste-lijst naar aanleiding van het technisch document voor 
Amstelveense Poel is met behulp van de KRW-verkenner een schatting gemaakt van de biologische 
GEP. Deze schatting wordt in samenwerking met de Expert Judgement GEP gebruikt. 
 
Amstelveense Poel heeft in de KRW-verkenner de volgende eigenschappen mee gekregen vanuit de 
gebruikte shapefile van het waterlichaam. 
 
ID Name WFD

TYPE 
WATERBODID MODEL

TYPE 
WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 

1

3 

Amstelveens
e Poel 

M27 NL13_13 other Vol 789188 The_geom 

 
Amstelveense Poel, NL13_13 is een M27. In de volgende tabel zijn de gekozen parameters 
weergegeven die relevant zijn voor M27. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

2,7 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,06 Zie EJ 

Shore Oeverinrichting (3 2,53 Huidige situatie 
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klassen) 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klassen) 2 Vast Peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Amstelveense Poel de volgende GEP waarden 
volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-maatlat die geldt 
voor M27. 
 
Vis (GEP: 0,4) 
Alg (GEP: 0,58) 
Macrofyten (GEP: 0,53) 
Macrofauna (GEP: 0,5) 


	INHOUDSOPGAVE
	1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen
	2. Kenmerken waterlichaam
	2.1 Administratieve gegevens
	2.2 Ligging en begrenzing
	2.3 Functies, landgebruik
	2.4 Hydrologie en morfologie

	3. Terugblik KRW1 en KRW2
	3.1 Doelstellingen KRW2
	3.2 Maatregelen KRW1 en KRW2
	3.3 Ontwikkeling waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2
	3.4 Toestand 2018

	4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren
	4.1 ESF 1 productiviteit water
	4.2 ESF2 licht
	4.3 ESF 3 productiviteit bodem
	4.4 ESF4 habitatgeschiktheid
	4.5 ESF5 verspreiding
	4.6 ESF6 verwijdering
	4.7 ESF7 organische belasting
	4.8 ESF8 toxiciteit
	4.9 Conclusie ESF1-8

	5. Gebiedsproces
	5.1 Wat is het gebiedsproces?
	5.2 Advies maatregelenlijst
	5.3 Conclusie SF9

	6. Synthese
	Bijlage 1. Geraadpleegde stakeholders
	Bijlage 2. Input
	Bijlage 3. Toelichting technische doelaanpassing


