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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

KRW-toetsing 

 

 
 
Het KRW doel, gesteld in de tweede KRW-periode, wordt nagenoeg gehaald, alleen de 
macrofauna scoort matig. Dit wordt veroorzaakt door de uniforme habitat van de kanalen 
in dit drinkwaterbereidingsgebied. ESF8 voldoet niet: er zijn overschrijdingen geconsta-
teerd voor twee stoffen. 
 
ESF-analyse 

 
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 ESF score voldoet, behalve voor ESF8. De oorzaak van de overschrijding is niet in het 
gebied gevonden. 
 
Maatregelen 

 
De maatregelen voor de KRW3 periode op basis van de esf analyse en het gebiedsproces. 
 

Maatregel ESF  Code 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen 
(svs, n-u, u): zie werkblad 14 ESF8 stoffen 

8 SO6 

 
De ESF diagnose geeft geen aanleiding tot locatie specifieke maatregelen. Voor ESF8 zijn 
algemene maatregelen geformuleerd, omdat de oorzaak van de overschrijding niet in het 
gebied gevonden is. 
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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 0.6 0.6 0.8 Goed 

biologie Waterplanten 0.6 0.6 0.74 Goed 

Biologie  Macrofauna 0.45 0.4 0.41 Goed 

biologie Vissen 0.4 0.4 0.75 Goed 

BOS Stikstof 1.6 1.6 0.79 Goed 

BOS Fosfor 0.1 0.1 0.04 Goed 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 93.37 Goed 

BOS pH 6.5-8.5 6.5-8.5 8.07 Goed 

BOS Chloride 200 200 61.33 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22.5 Goed 

BOS Doorzicht 0.9 0.9 1.7 Goed 

 

Het doel van Macrofauna wordt aangepast, er worden geen extra maatregelen getroffen. 
Met het aanpassen van het macrofaunadoel scoort dit waterlichaam goed op biologie to-
taal. In 2027 scoort dit waterlichaam hoogstwaarschijnlijk ook goed op biologie totaal. 
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2. Kenmerken waterlichaam 

In dit hoofdstuk zijn de administratieve gegevens, de ligging en begrenzing, de functies 
en het landgebruik en de hydrologie van het waterlichaam beschreven. 

2.1 Administratieve gegevens 

Tabel 1 Administratieve gegevens Amsterdamse Waterleidingduinen 

Parameter Waarde Figuur 1. Ligging wa-

terlichaam 

KRW code NL13_36 

Figuur 1 

KRW meetpunt NL13_RO888 
Watertype M23: grote ondiepe kalkrijke 

plassen 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Geen van beide 
VHR gebied Ja 
Zwemwaterlocatie 

Nee 

2.2 Ligging en begrenzing 

De Amsterdamse Waterleidingduinen en Zuid-Kennemerland vormen thans één Natura 
2000-gebied. Rijnland heeft besloten deze waterlichamen niet samen te voegen (zoals bij 
Meijendel en Berkheide wel gedaan is) om de volgende redenen: 

- Verschil in watertype: De wateren in de Amsterdamse waterleidingduinen zijn lijn-
vormig; die in Zuid-Kennemerland vlakvormig (plassen). 

- Verschil in functie. De wateren in de Amsterdamse waterleidingduinen worden ge-
bruikt voor de productie van drinkwater. De wateren in Zuid-Kennemerland heb-
ben deze functie niet. 

 
Het waterlichaam Amsterdamse Waterleiding Duinen ligt in het westen van Rijnland, zie 
Figuur . Het waterlichaam is weergegeven in figuur 2.  
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Figuur 2 Waterlichaam Amsterdamse Waterleidingduinen 
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2.3 Functies, landgebruik 

Het landgebruik in de Amsterdamse waterleiding Duinen is overwegend natuur en recrea-
tie. Het is een Natura 2000 gebied dat ook gebruikt wordt voor drinkwaterwinning, zie en 
3 en Tabel 2. 
 

 
Figuur 3 Landgebruik Amsterdamse Waterleiding Duinen 

Tabel 2 Landgebruik Amsterdamse Waterleiding Duinen (oppervlakte 4577 ha) 

Landgebruik % 

agrarisch gras 1 

akkerbouw 0 

hoogwaardige teelten 0 

bebouwd  2 

natuur 95 

water 3 
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2.4 Hydrologie 

De duinen zijn de enige gebieden in west-Nederland waar het maaiveld ruim boven zee-
niveau ligt. Dit is een hydrologische voorwaarde voor de vorming van een natuurlijke 
voorraad zoet water. Het neerslagoverschot stroomt ondergronds naar de randen van de 
duinen af. Hierdoor ontstaat een opbolling van de grondwaterstand die voor het noodza-
kelijke verhang zorgt. Hoe breder een duingebied des te groter de opbolling. De druk van 
het opbollende zoete water drukt het zoute grondwater naar beneden tot op een even-
wichtsniveau. In de Amsterdamse waterleidingduinen ligt het grensvlak tussen zoet en 
zout grondwater op een diepte van maximaal 120 m (figuur 4). 

 
Figuur 4 Dwarsdoorsnede bodemopbouw en infiltratie/onttrekking drinkwater 

In de Waterleidingduinen wordt twee derde van het drinkwater van Amsterdam voorge-
zuiverd. Dit zuiveren gebeurt al sinds 1853. Vanuit de verdeelvijver wordt het water via 
toevoerkanalen waaronder de betonsloot naar vijf infiltratiegebieden getransporteerd. De 
veertig infiltratiegeulen worden zo gevoed met 180000 m3/dag vóórgezuiverd water uit 
de Lek bij Nieuwegein. Dit water infiltreert vervolgens in de grond en wordt door het 
zand gezuiverd gedurende 60 dagen, waarna het in het lager gelegen winkanaal uittreedt 
en wordt verzameld voor een laatste zuivering.  
 
Het KRW-waterlichaam Amsterdamse Waterleidingduinen bestaat uit en een groot aan-
eengesloten watersysteem t.b.v. drinkwaterbereiding (in het Noord-Hollandse deel) en 
een aantal kleine natuurlijke geïsoleerde duinmeertjes (m.n. in het Zuid-Hollandse 
deel).Er wordt voor de infiltratie, het transport en de waterwinning verschillend peilbe-
heer gevoerd.  
 

 
Figuur 1 Graven watergangen Amsterdamse Waterleidingduinen 
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Er zijn diverse projecten uitgevoerd om het waterpeil te optimaliseren. In het Boogkanaal 
is waterpeil verhoogd. Bij project De Zilk is het waterpeil in de winkanalen geoptimali-
seerd. In het Westerkanaal was het verhogen van het waterpeil te ingrijpend en te kost-
baar met maar een beperkt effect op de uitbreiding van vochtige duinvalleien. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

In Tabel 3 zijn de doelen voor de Amsterdamse Waterleiding Duinen weergegeven. 
 
Vissen, waterplanten en algen voldoen. Macrofauna voldoet in KRW2 met een EKR-score 
van 0,38 niet aan het GEP. Mogelijk hangt deze score samen met de herkomst en de be-
handeling van het water. Dit is namelijk geïnfiltreerd rivierwater, waarin zich een andere 
macrofauna-gemeenschap zal ontwikkelen dan bij dit watertype past. 
 
Tabel 3: Doelen Amsterdamse Waterleiding Duinen 

Parameter Defaultnorm watertype 

M23 

Doelstelling KRW2 (GEP) 

Biologische Kwaliteitselementen 
Algen 0,6 0,6 
Waterplanten 0,6 0,6 
Macrofauna 0,6 0,45 
Vissen 0,6 0,4 
   
Biologie ondersteunende stoffen 
Stikstof (mg/l) <= 1,3 <= 1,3 

Fosfor (mg/l) <= 0,09 <= 0,09 

Zuurstof % 60-120 60-120 

Zuurgraad 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 

Chloride (mg/l) <200 <200 

Temperatuur (◦C) < 25 < 25 

Doorzicht (m) > 0,9 of bodem > 0,9 of bodem 

 
De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS)  hebben 
per watertype een default norm (Stowa rapporten  2012;31 en 34). Deze doelen kunnen 
worden aangepast door de waterbeheerder. In het gebiedsdocument t.b.v. KRW2 wordt 
deze doelaanpassing toegelicht; doelen voor algen, waterplanten en macrofauna zijn 
aangepast. 
 
De chemische doelen zijn voor alle waterlichamen gelijk. Het is niet mogelijk om voor de 
chemie de doelen aan te passen.  

3.2 Maatregelen periode 2009-2019 

Tijdens KRW1 en KRW2 zijn geen maatregelen voorgesteld omdat de kwaliteit voldoende 
was. Er was hierdoor geen aanleiding om aan te nemen dat extra maatregelen nodig wa-
ren om de doelstellingen op termijn te halen.  
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3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie in de periode KRW1 en KRW2 

 
Figuur 5 Toets waarden  Amsterdamse Waterleidingduinen 

 
De toestand van het waterlichaam is de laatste jaren stabiel te noemen. Stikstof is af-
komstig van het inlaatwater en neemt vanaf 2017 af.  
 
Waterplanten  

De waterplanten worden beoordeeld op basis van de abundantie en soortensamenstel-
ling. Voor de abundantie zijn de ondergedoken, emerse planten, kroos en flab van be-
lang. De emerse vegetatie voldoet op alle meetpunten aan de norm. Kroos voldoet ook 
op alle meetpunten. De flab (floating algal beds)  scoort op 1 van de 5 locaties onvol-
doende. De ondergedoken waterplanten voldoen op 1 locatie niet aan de norm. Op de 
andere locaties voldoet dit wel aan de norm. Op 3 van de 5 locaties voldoet de soorten-
samenstelling nog niet aan de gestelde norm. Hierbij moet wel worden vermeld dat op 2 
locaties een maximale score wordt behaald en op twee locaties de soortensamenstelling 
net niet voldoet. Drijvende waterplanten zijn voor dit type water niet in de maatlat opge-
nomen. Deze zijn ook niet aanwezig volgens de KRW monitoring. De planten worden in 
dit KRW waterlichaam als goed beoordeeld. 
 

Macrofauna 

Op de maatlat scoort de macrofauna van de Amsterdamse Waterleidingduinen matig. 
 
Visstand 

De maatlat voor vis is opgebouwd uit meerdere deelmaatlatten. In ondiepe kalkrijke 
(grotere) plassen (M23) zijn dit: brasem, baars en blankvoorn, plant minnend en zuur-
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stoftolerant. Het aandeel zuurstoftolerante vis voldoet niet aan de norm. De andere 
deelmaatlatten voldoen wel aan de doelstelling van de KRW In het geheel voldoet de vis-
stand aan de KRW-doelstelling. 
 
De biomassa en de soortenrijkdom aan vissen is klein. Dit past bij het watertype. De vis-
stand is goed. Waarschijnlijk komt dit doordat het water relatief voedselarm is en geïso-
leerd is gelegen, maar de soorten passen bij dit watertype. Er is geen brasem en karper 
gevangen tijdens de visstand bemonstering van 2011. Dit is gunstig voor de ontwikkeling 
van waterplanten. 
  
Algen 

De algen zijn beoordeeld als goed. 

3.4 Toestand 2018 

Tabel 4 Toestand 2018 

 

 
Het meest actuele toets oordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_36. 

 
De ecologie van het waterlichaam voldoet grotendeels  in 2018, echter net niet voor de 
macrofauna. De biologisch ondersteunende stoffen scoren matig. Dit wordt veroorzaakt 
door de te hoge zuurgraad.  De chemie voldoet niet, als gevolg van de prioritaire stoffen 
die incidenteel gemeten zijn of bij het gekoppelde meetpunt (R0001) zijn aangetroffen 
(Tabel 4) 
 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_36. 
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4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

4.1 ESF 1 productiviteit water 

In de vorige analyse (2014) bleek dat voedselrijkdom en symptomen ervan minimaal zijn 
in deze zuiveringskanalen. De waterbalans komt neer op 85% aangevoerd en voorgezui-
verd oppervlaktewater (Lek bij Nieuwgein) en 15% neerslagwater. 
 
Lokaal beïnvloeden aalscholverkolonies de waterkwaliteit (Natura 2000 beheerplan), 
maar dit vormt geen knelpunt voor de waterkwaliteit. 

 
 
 ESF1 = groen  

 

 

 

Maatregelen 

- Niet van toepassing 

4.2 ESF2 licht 

Er is zicht tot op de bodem van de kanalen. 
 
ESF2= groen 

 

 

 

 

 

 

Maatregelen 

- Niet van toepassing 

4.3 ESF 3 productiviteit bodem 

Waterplanten scoren al lange tijd goed. Hieruit wordt afgeleid dat ook deze ESF groen is. 
 

 

 

ESF3= groen 

Maatregelen: 

- Niet van toepassing 

4.4 ESF4 habitatgeschiktheid 

Habitat vegetatie  
Er is geen knelpunt voor de vegetatie. 
 
De waterdiepte is volgens KRW-visbemonstering maximaal 5 meter diep. De taludfactor 
van de oevers is onbekend, maar waarschijnlijk zijn deze vrij steil, zoals op onderstaande 
afbeelding is te zien (Figuur 1). Er zijn echter projecten uitgevoerd om de taluds te ver-
flauwen. We weten niet hoe omvangrijk deze projecten waren. In het beheerplan voor 
Natura 2000 staat genoemd dat er ook in toekomst oevers verflauwd worden en wateren 
verondiept. 
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Golfslag door  wind  (grote strijklengte bij overwegende zuidwestelijke wind) is geen 
knelpunt, gezien de aanwezigheid van voldoende begroeiing. 
 
Op verschillende locaties is er sprake van beschaduwing van het water. Dit heeft effect 
op emerse en ondergedoken waterplanten. Het beperkt houden van beschaduwing blijft 
wenselijk, maar mag af en toe ook voorkomen. Dit vormt verder geen knelpunt in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. 
 
Uit de kaderrichtlijnwater toetsing blijkt dat de planten voldoen aan de KRW-doelstelling. 
Er zijn verschillende type en soorten planten aanwezig, waaronder fonteinkruiden en 
kranswieren. Deze soorten zijn een indicator voor een goede waterkwaliteit. 
 

Habitat vissen 

Het habitat is geen knelpunt voor een goede visstand. De hoeveelheid oever- en water-
planten is goed de soortenrijkdom is behoorlijk groot. De hoeveelheid aaneengesloten 
oppervlaktewater in het gebied is onbekend omdat er verschillende waterpeilen in de 
wateren zijn. Voor duinwateren is dit areaal minder belangrijk omdat in een natuurlijke 
situatie de wateren in duinen ook klein en geïsoleerd kunnen zijn. 

 
Habitat macrofauna 

Voor de macrofauna is het belangrijk dat verschillende type waterplanten aanwezig zijn. 
Het KRW-doel wordt voor macrofauna in dit waterlichaam wordt nog niet gehaald. 

- Er zijn volgens de KRW maatlat voldoende planten en de soortensamenstelling 
lijkt ook behoorlijk divers.  

- De kanalen in het gebied zijn uniform waardoor ook het habitat voor macrofauna 
eenzijdig is. Een grotere afwisseling in de habitat kan bijdragen aan de diversiteit 
van de macrofauna (vergroten oeverlengte, creëren van inhammen met luwtes  
en verschil in waterdiepte, verschillend substraat door baggeren en aanbrengen 
van dood hout)  

 

 

Knelpunten 

- Alleen de habitat voor macrofauna voldoet nog niet door de uniformiteit van de 
vegetatie. 

 
 
ESF4 = Groen  
 

 

 

 

 

Eventuele maatregelen 

Er is vanuit ESF4 naar verwachting geen knelpunt en maatregelen zijn dus niet noodza-
kelijk. Eventuele maatregelen om de habitatgeschiktheid te vergroten (verder te verbete-
ren) richten zich op het creëren van habitat voor de macrofauna: 

 Ondiepe delen creëren. 
 Luwte creëren. 
 Oeverlengte vergroten. 
 Regelmatig baggeren. 
 Toevoegen van  dood hout zinvol is.  

In overleg met de beheerder kan hier invulling aan worden gegeven. 
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4.5 ESF5 verspreiding 

Vismigratie  

De geïsoleerde duinwateren hoeven niet verbonden te worden met andere wateren in 
verband met het watertype. De wateren kunnen wel gekoloniseerd doordat visseneieren 
getransporteerd worden door dieren (vogelpoten enz.). Waarschijnlijk is er ook vis uitge-
zet omdat er waarnemingen zijn van de graskarper die van nature niet voorkomt in Ne-
derland. 
 
Migratie planten 

De verspreiding lijkt dan ook niet beperkend voor de plantengroei van het waterlichaam. 
Planten kunnen zich 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.  
Er is een gevarieerde plantengroei aanwezig. Waarschijnlijk zijn deze planten aanwezig 
door afwisseling tussen zand en organisch materiaal op de bodem en de waterkwaliteit in 
de wateren (doorzicht, lage nutriënten concentraties). 
 
Migratie macrofauna 

Het KRW doel voor macrofauna wordt nog niet gehaald, ook niet in de afzonderlijke 
duinwateren.  

- Verspreiding vindt passief plaats de lucht of in het water, actief door de lucht 
(vliegen) en in het water (zwemmen) plaatvinden, maar kan ook plaatsvinden 
door meeliften met andere dieren, zoals bloedzuigers met vissen enz. 

- De wateren zijn geïsoleerd en daardoor wat soortenarmer. De migratie van ma-
crofauna is dus beperkt tot verspreiding door de lucht via begroeide wateren en 
de verspreiding doormiddel van dieren. 

- Het aangevoerde water wordt gefiltreerd waardoor er geen macrofauna meer in 
voorkomt. 

 
Knelpunten 

- De geïsoleerde wateren zijn een belemmering voor de ontwikkeling van een diver-
se macrofauna, maar levert voor dit watertype geen probleem op. 

 
 
 

ESF 5 = groen 

 
 

 

Eventuele maatregelen 

Er is vanuit ESF5 geen knelpunt en maatregelen zijn dus niet noodzakelijk. Een eventuele 
maatregel is: Voldoende habitat creëren voor macrofauna in andere KRW waterlichamen 
in de omgeving en omliggende gebied (stapstenen voor macrofauna KRW). 

4.6 ESF6 verwijdering 

Verwijdering van vegetatie 

- In het transportkanaal wordt vegetatie vanwege de functie effectief verwijderd 
door de beheerder. Er wordt niet geschoond door Rijnland.   

- Er is geen begrazing door vee in de Amsterdamse Waterleidingduinen.  Er zijn dan 
ook geen effecten te verwachten op de emerse begroeiing. 

- Volgens het natuurbeheerplan is er overbegrazing door damherten in het gebied. 
Dit is ook te zien in het gebied. Volgens het natuurbeheerplan heeft dit een nega-
tief effect op de meeste habitattypen. Bij hoge dichtheden hebben damherten ook 
een negatief op emerse begroeiing in het gebied. Er wordt sinds kort gejaagd op 
het damhert. Naar verwachting zullen de aantallen afnemen en zullen de negatie-
ve effecten van begrazing afnemen in de toekomst. 
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- Muskusratten worden bestreden. In de duinen zijn er geen waarnemingen van de-
ze soort in de NDFF. Waarschijnlijk is deze soort niet of beperkt aanwezig en heeft 
begrazing door deze dieren geen significant effect op de begroeiing.  

- Er zijn waarnemingen zijn van de graskarper. Deze soort eet o.a. waterplanten. 
Ze zijn uitgezet. De graskarper heeft dus geen significant negatief effect op de 
beplanting. Wegvangen wordt wel aangeraden omdat de kans bestaat dat de 
soort zich bij hogere temperaturen gaat voortplanten (nu nog niet vastgesteld in 
Nederland). Brasem en karper is tijdens de KRW visbemonstering niet aangetrof-
fen. Deze soorten woelen de bodem om. Planten kunnen zich dan hier moeilijker 
vestigen. In dit waterlichaam is dit geen knelpunt. 

- Waarschijnlijk zijn hier geen kreeften in aanwezig en hebben dan ook geen in-
vloed op de vegetatie (geen waarnemingen in de nationale database flora- en 
fauna). 

- Ganzen worden actief bestreden in opdracht van de provincies en hebben naar 
verwachting geen effect op de bedekkingen en samenstelling van de vegetatie.  

 

Verwijdering van vis en macrofauna 

Op dit moment weten we niet of vogels een probleem vormen.  
- In de visstand bemonstering zien we te weinig vissen in de lengteklassen die vo-

gels vangen.  Er is in de Amsterdamse Waterleidingduinen een omvangrijke kolo-
nie aalscholvers (circa 500 broedparen in 2015)  aanwezig. Samen met de overige 
vogels (futen, reigers) zullen deze vis onttrekken aan het watersysteem.  

- De visstand is verder voldoende divers, we verwachten dus dat er voldoende be-
groeiing is in de wateren zodat vissen voldoende schuilplaatsen hebben. De in het 
verleden in het transportkanaal uitgezette graskarper (ten behoeve van de door-
stroming) heeft blijkbaar een beperkte negatieve invloed op de vegetatie. 

- Sport noch beroepsvissers hebben visrechten in de Amsterdamse Waterleiding 
Duinen.  

- De biomassa is te klein om een definitieve uitspraak over verwijdering van vis te 
doen. 

 
Knelpunten 

- De begrazing door damherten en de aanwezigheid van graskarper vormt  geen  
knelpunt omdat vegetatie KRW voldoet 

 

  

ESF 6 = groen 

 

 

 

Eventuele maatregelen 

Er is vanuit ESF6 geen knelpunt en maatregelen zijn dus niet noodzakelijk. Eventuele 
maatregelen in overleg met de terreinbeheerder zijn: 

- Het aantal damherten wordt beperkt in het gebied. 
- Uitrasteren of deels uitrasteren van wateren om negatieve effecten van damher-

ten te voorkomen. 
- Graskarpers wegvangen. 

4.7 ESF7 organische belasting 

In dit gebied zijn alleen natuurlijke bronnen van organische belasting, zoals uitwerpselen 
(van dieren) en bladval. 
 
De zuurstofconcentratie wordt door het waterleidingbedrijf Waternet zelf gemeten ten 
behoeve van de drinkwaterbereiding. Dit wordt gedaan op diverse plekken in het aan-
eengesloten watersysteem. Hierbij wordt niet de zuurstofverzadiging maar de zuurstof-
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concentratie bepaald. Deze ligt zomergemiddeld rond de 9 mg/l (meetjaren: 2010, 2011, 
2015-2017). De hoogste zuurstofconcentraties worden gemeten in het infiltratiewater 
(met maxima tot ca. 16 mg O2/l). De laagste waarden worden aangetroffen in het Oos-
terkanaal (natuurlijk water) en in het voorraadwater (menging teruggewonnen duinwater 
en infiltratiewater). De minimum waarden liggen tussen ca. 4 en 6 mg O2/l. Dit zijn con-
centraties die niet duiden op zuurstofgebrek in het water. 
 
In het waterlichaam liggen geen zwemwaterlocaties. Ook zijn er geen zwemwaterlocaties 
die via het oppervlaktewatersysteem worden beïnvloed door dit duinwatersysteem. 
   
De diepten van de meeste wateren in dit gebied zijn niet bekend (staan niet in de Leg-
ger). Langs de duinrand zijn wel enkele watergangen in de Legger opgenomen. Hiervan 
hebben enkele een Leggerdiepte van 0,35m terwijl deze bij de rest 0,5m bedraagt.  
 
De zuurstofgehaltes zijn de hele dag voldoende droog. Vissen en andere dieren gedijen. 
Het water is helder. 
 
Knelpunten. 

Er is geen knelpunt.  
 
 
ESF 7 = groen 
 
 

Maatregelen  

- Niet van toepassing 

4.8 ESF8 toxiciteit 

In voorgaande rapportage(s) voor het KRW-waterlichaam Amsterdamse Waterleidingdui-
nen voldeden de volgende parameters niet aan de norm: Koper (gebiedsdocument 
2008), ammonium en zink (gebiedsheet 2014), benzo(g,h,i)peryleen en tributyltin (oor-
deel 2018). Voor de normoverschrijding van koper zijn toentertijd al maatregelen getrof-
fen (fout in de procesvoering bij de waterzuivering te Nieuwegein). 
 
In de huidige situatie (oordeel 2019) voldoen alleen de chemische parameters ben-
zo(g,h,i)peryleen en PFOS niet aan de norm. 
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) aangeleverd door Waternet doorge-
rekend. Het betreft metingen in natuurlijk duinwater, infiltratiewater, teruggewonnen 
duinwater en voorraad water (menging teruggewonnen duin + infiltratiewater). De 
maximale msPAF-score is lager dan 0,5%. Op basis van de beoordeling van de toolkit-
resultaten voldoet dit waterlichaam. 
 
Benzo(g,h,i)peryleen is in de periode 2009-2018 eenmaal aangetroffen (0,005 µg/l; au-
gustus 2015) in een concentratie net boven de rapportagegrens (0,004 µg/l). In 2018 is 
deze stof aangetroffen in de gekoppelde Toestand & Trend monitoringslocatie (RO021B) 
bij boezemgemaal Spaarndam. Dit komt tot uiting in het oordeel 2019. Gezien de geringe 
concentratie en ecologisch effect (zie Toolkit) van deze incidentele meting van deze ubi-
quitaire stof, wordt deze stof niet als probleemparameter beschouwd waarvoor maatre-
gelen genomen moeten worden in dit waterlichaam. 
 
PFOS is niet in het duinwaterlichaam aangetroffen, maar op de gekoppelde Toestand en 
Trend monitoringslocatie. Omdat deze ubiquitaire stof niet in de het waterlichaam zelf is 
aangetroffen wordt deze stof niet als probleemparameter beschouwd voor dit waterli-
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chaam. Mede vanwege gebrek aan handelingsperspectief, kunnen worden ook geen 
maatregelen geformuleerd.   
 
Waterbodem 

Er zijn slechts enkele waterbodemkwaliteitsgegevens beschikbaar. Het betreft watergan-
gen aan de duinrand bij Bloemendaal. De kwaliteit voldoet aan de Rijnlandse doelstellin-
gen. 
 
Organismen 

Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 
 
Knelpunt 

De beoordeling voor chemische verontreinigingen in oppervlaktewater voor dit KRW-
waterlichaam scoort ‘voldoet niet’. Noot: Het betreft overschrijdingen op de gekoppelde 
meetlocatie van de Toestand & Trend-monitoring, gelegen buiten dit KRW-waterlichaam.  
Op basis van de msPAF is de waterkwaliteit wel voldoende. 
 

 

 

ESF8 = rood 

 
 
 

Maatregelen  

- Algemene maatregelen omdat de bron van de normoverschijdingen in de gekop-
pelde T&T-monitoringslocatie ligt en niet in de Amsterdamse Waterleiding duinen. 

4.9 Conclusie ESF1-8 

Volgens de ESF analyse voldoet ESF8 niet: er zijn overschrijdingen geconstateerd voor 
twee stoffen. Hiervoor zijn algemene maatregelen geformuleerd, omdat de oorzaak van 
de overschrijding niet in het gebied gevonden is. 
 
 

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 loca-
ties 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 hoogheemraad-
schap 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 

Voor de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn door Rijnland geen locatie specifieke 
maatregelen voorgesteld. Er zijn twee aanvullende maatregelen/aandachtspunten gege-
ven (zie bijlage 2). Volgens de redeneerlijn (alleen bij rode knelpunten in watersysteem-
analyse zijn maatregelen nodig) is er geen noodzaak deze op te pakken. 
 
Maatregelen Amsterdamse Waterleiding Duinen ESF Code Advies 

SF9 

Aanpak chemische stofgroep overschrijding 8 SO6  
 

5.3 Conclusie SF9 

Voor de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn geen locatie specifieke maatregelen voor-
gesteld. Het generiek emissiebeleid wordt kansrijk geacht.  
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6. Technische doelaanpassing 

De KRW-doelen voor de ecologische maatlatten worden afgeleid aan de hand van de  
aangepaste lijst van maatregelen en de huidige kwaliteit.  
 
Aangepaste lijst GEP bepaling (technische doelafleiding) Amsterdamse Water-

leidingduinen 

 
Het doel van Macrofauna wordt aangepast, er worden geen extra maatregelen getroffen. 
Met het aanpassen van het macrofaunadoel scoort dit waterlichaam goed op biologie to-
taal. In 2027 scoort dit waterlichaam hoogstwaarschijnlijk ook goed op biologie totaal. 
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7. Synthese Amsterdamse Waterleiding Duinen voor de derde tranche KRW 

(2022-2027) 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRWportaal 

 

Maatregel ESF  

KRW 

maatre-

gel. Co-

de 

Naam (KRW portaal) LokaalID 

Aanpak chemische stofgroep 
overschrijding 8 S06 

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

NL13_48-
030 

 
Omdat het waterlichaam alleen slecht scoort op ESF8 is de definitieve maatregelen lijst 
beperkt. 
 
Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0.6 0.6 0.8 Goed 

biologie Waterplanten 0.6 0.6 0.74 Goed 

Biologie  Macrofauna 0.45 0.4 0.41 Goed 

biologie Vissen 0.4 0.4 0.75 Goed 

BOS Stikstof 1.6 1.6 0.79 Goed 

BOS Fosfor 0.1 0.1 0.04 Goed 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 93.37 Goed 

BOS pH 6.5-8.5 6.5-8.5 8.07 Goed 

BOS Chloride 200 200 61.33 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22.5 Goed 

BOS Doorzicht 0.9 0.9 1.7 Goed 

 

Het doel van Macrofauna wordt aangepast, vanwege de inrichting van de drinkwaterwin-
gebied. Met het aanpassen van het macrofaunadoel scoort dit waterlichaam goed op bio-
logie totaal. In 2027 scoort dit waterlichaam hoogstwaarschijnlijk ook goed op biologie 
totaal. 
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Bijlage 1 - Sessies en Stakeholders 

1. Sessies  

Interne sessie met praktische en omgevingsbril 

Datum: 31 oktober 2019 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: In de sessie is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven wel-
ke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Er is gesproken 
met een projectleider en omgevingsmanager van diverse KRW2-uitvoeringsprojecten en 
iemand van het cluster realisatie en onderhoud. Op dit waterlichaam is geen input gele-
verd. 

 
Natuur- en milieusessie 

Datum: 14 januari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Voor deze sessie zijn de natuur- en milieuor-
ganisaties uitgenodigd die deelnemen aan het bestuurlijk overleg Natuur en Milieu van 
Rijnland. Ook waren enkele drinkwaterbedrijven aanwezig als beheerder van Natu-
ra2000-gebieden aanwezig. De stakeholders zijn eerst geïnformeerd over het doel van de 
KRW en het gebiedsproces. Daarna is toelichting gegeven op de analyse en de beoorde-
ling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven welke maatregelen zijn 
voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. De stakeholders hebben vervolgens 
input geleverd vanuit het belang van hun sector. Er zijn alleen aanvullende maatregelen 
en aandachtspunten opgehaald.  

2. Interne stakeholders 

Stakeholder Geraadpleegd op 

Naam Functie  

Paul Hollander Projectleider KRW2 31 oktober 2019 
Louis van Dam Kennisleider cultuurtechniek 31 oktober 2019 
Marleen van der Dussen Omgevingsmanager KRW2 31 oktober 2019 
 

3. Externe stakeholders 

Organisatie Geraadpleegd op   

Waternet 14 januari 2020 
Stichting Duinbehoud 14 januari 2020 
Gemeente Velsen Geen input aangeleverd 
Gemeente Bloemendaal  Geen input aangeleverd  
Gemeente Zandvoort 29 oktober 2019 
Gemeente Noordwijk 22 oktober 2019 
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Bijlage 2 – Input 

1. Aanvullende maatregelen 

Er zijn een aantal aanvullende maatregelen voorgesteld, te weten; 
 
Stakeholder Maatregel Advies  

Waternet Onderzoek infiltratie en terugwinning van voor-
gezuiverd water uit Lek Kanaal.  

 Niet opnemen, 
want draag niet bij 
aan een rode ESF. 

Stichting 
Duinbehoud 

Bij De Zilk is er een kans voor een bufferzone 
tussen duin/polder voor natuurontwikkeling en 
dat kan de waterkwaliteit positief beïnvloeden 
(zie kaart).  

 Niet opnemen, 
want draag niet bij 
aan een rode ESF. 
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Bijlage 3 – Technische doelaanpassing 

 
 
Toelichting 

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 doe-
len 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 

Biologie Macro-
fauna 

0.45 0.41 Matig 0.41 Matig 

 
Het doel voor Macrofauna wordt aangepast. De huidige toets waarde is 0.41 de afgelopen 
metingen waren allen rond de 0.4. Er worden geen extra maatregelen getroffen in dit 
waterlichaam, huidige situatie is doel. 
 
Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-

Verkenner. 

 
Na indiening van de aangepaste-lijst naar aanleiding van het technisch document voor 
Amsterdamse Waterleidingduinen 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. 
 
Amsterdamse Waterleidingduinen heeft in de KRW-verkenner de volgende eigenschappen 
mee gekregen vanuit de gebruikte shapefile van het waterlichaam. 
 
ID Name WFD

TYPE 
WATERBODID MO-

DEL-
TYPE 

WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 

3
6 

Amsterdamse 
Waterleiding-
duinen 

M23 NL13_36 other Vol 2014712 The_geom 

 
Amsterdamse Waterleidingduinen, ML13_36 is een M23. In de volgende tabel zijn de ge-
kozen parameters weergegeven die relevant zijn voor M23. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

0.79 Huidige toets waarde 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0.04 Huidige toets waarde 

Shore Oeverinrichting (3 
klassen) 

2 Geen beschoeiing 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klas-
sen) 

2 Vast peil 
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Uit de Technische GEP berekening komen voor Amsterdamse Waterleidingduinen de vol-
gende GEP waarden volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldin-
gen per KRW-maatlat die geldt voor M23. 
 
Vis (GEP: 0.61) 
Alg (GEP: 0.78) 
Macrofyten (GEP: 0.45) 
Macrofauna (GEP: 0.52) 
 
De KRW-Verkenner geeft redelijke EKR waarden, echter omdat er geen extra maatrege-
len in het waterlichaam worden getroffen hoeft geen verdere berekening plaats te vin-
den. Expert oordeel is leidend in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
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