
Archimedesweg 1 
postadres: 
postbus 156 
2300 AD  Leiden 
telefoon (071) 3 063 063 
telefax (071) 5 123 916 

CORSA nummer: 19.065674 
versie:  
auteur: Lucienne Vuister  
oplage:  
datum: 1 februari 2021 
projectnummer:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

BOVENLANDEN AALSMEER 

 
Gebiedsdocument KRW 3 

 
 
 



_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Pagina 2 van 22  Hoogheemraadschap van Rijnland 

19.065674 

INHOUDSOPGAVE 

INHOUDSOPGAVE .................................................................................................. 2 

1. Samenvatting toestand, watersysteemanalyse en maatregelen .............................. 3 

2. Kenmerken waterlichaam .................................................................................. 5 

2.1 Administratieve gegevens........................................................................... 5 

2.2 Ligging en begrenzing ................................................................................ 5 

2.3 Functies, landgebruik ................................................................................. 7 

2.4 Hydrologie en morfologie ........................................................................... 7 

3. Terugblik KRW1 en KRW2 .................................................................................. 8 

3.1 Doelstellingen KRW2 .................................................................................. 8 

3.2 Maatregelen 2009-2019 ............................................................................. 8 

3.3 Ontwikkeling waterkwaliteit in periode KRW1 en KRW2 .................................. 9 

3.4 Toestand 2018 .......................................................................................... 9 

4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren ....................... 10 

4.1 ESF1 productiviteit water .......................................................................... 10 

4.2 ESF2 licht ................................................................................................ 10 

4.3 ESF3 productiviteit bodem ......................................................................... 10 

4.4 ESF4 habitatgeschiktheid .......................................................................... 11 

4.5 ESF5 verspreiding .................................................................................... 12 

4.6 ESF6 verwijdering .................................................................................... 12 

4.7 ESF7 organische belasting ......................................................................... 13 

4.8 ESF8 toxiciteit .......................................................................................... 14 

4.9 Conclusie ESF 1-8 .................................................................................... 16 

5. Gebiedsproces ................................................................................................ 17 

5.1. Wat is het gebiedsproces? ......................................................................... 17 

5.2. Advies maatregelenlijst ............................................................................. 17 

5.1 Conclusie SF9 .......................................................................................... 17 

6. Synthese ........................................................................................................ 18 

Bijlage 1. Geraadpleegde stakeholders ............................................................. 19 

Bijlage 2. Input ............................................................................................. 20 

Bijlage 3. Toelichting technische doelaanpassing ............................................... 21 

 
 
 
 
  



_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 3 van 22 
19.065674 

1. Samenvatting toestand, watersysteemanalyse en maatregelen 

Er groeit nauwelijks vegetatie in de Bovenlanden Aalsmeer. Een groot aandeel van de oevers is 
beschoeid, waardoor emerse vegetatie ontbreekt. Ondergedoken vegetatie komt op luwe delen in 
zeer lage bedekkingen voor en ook drijfbladvegetatie komt slechts in lage bedekkingen voor.  
De visstand bestaat vooral uit eurytope vissoorten, wat kenmerkend is voor een waterlichaam met 
grotendeels beschoeide oevers en slecht weinig geschikte paai- en opgroeigebieden voor 
plantenminnende vissoorten. De algen scoren goed, de overige biologische groepen scoren matig. 
 
Het water is helder. Fosfor en ammonium en verschillende toxische stoffen overschrijden de 
normen. De pH is hoger dan gewenst. 

 

 
 
De externe belasting van de Bovenlanden Aalsmeer is te hoog. Het lichtklimaat is geschikt voor de 
groei van ondergedoken waterplanten. Het is niet bekend of de waterbodem levert fosfor nalevert. 
Het habitat is weinig geschikt voor oeverplanten, doordat een groot deel van de oevers beschoeid 
is. De regelmatig bevaren watergangen zijn te dynamisch en troebel en er is een slibbodem 
aanwezig. Dit maakt het habitat ongeschikt voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten. 
Door het ontbreken van planten is het habitat ook ongeschikt voor macrofauna en vis. 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  

 
Maatregelen 
 
Naam (KRW portaal) ESF lokaalID 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, n-u, u) 8 NL13_48-030 
Brongericht nutrienten - landelijk beleid 1 BM/GB 
Verminderen belasting nutriënten door RWZI  1 NL13_48-016 

 

Bovenlanden Aalsmeer is geprioriteerd en wordt aangepakt in planperiode KRW2. Enkele 
maatregelen lopen mogelijk uit tot begin KRW3. Daarmee is dit waterlichaam klaar. In 
planperiode KRW3 krijgt dit enkel nog een vervolg in de vorm van onderhoud en beheer, 
generieke (landelijke) en Rijnlandbrede maatregelen. 
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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 0,45 0,45 0,49 Goed 

biologie Waterplanten 0,3 0,3 0,26 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,5 0,4 0,38 Matig 

biologie Vissen 0,6 0,6 0,48 Matig 

BOS Stikstof 2,8 2,8 1,7 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,26 0,29 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 98 Goed 

BOS pH 5,5-8 5,5-8 8,1 Matig 

BOS Chloride 300 300 124 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 25,4 Matig 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 0,76 Goed 

 

Uit de technische doelaanpassing voor KRW3 volgt een wijziging voor de doelen voor 
macrofauna en fosfor. 
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2. Kenmerken waterlichaam 

2.1 Administratieve gegevens 

 

Parameter Waarde 

KRW code NL13_23 
KRW meetpunt RO436. Tot 2014 was het waterlichaam gekoppeld aan de 

Gouwepolder (ROP040A04). 

Watertype M10, Laagveenvaarten en –kanalen 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Boezem 

VHR gebied Nee 
Zwemwaterlocatie RO419, Het Oosterbad 

 
Het waterlichaam heeft een oppervlakte van 350,86 ha. 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam Bovenlanden Aalsmeer ligt in het noordoosten van Rijnland, zie figuur 1. 
 

 
Figuur 1. Ligging waterlichaam in Rijnland 
 

Als het water in de Bovenlanden Aalsmeer is als waterlichaam begrensd. Er is geen zoekgebied 
voor dit waterlichaam gedefinieerd. NB: in de regio worden ook de eilandjes en het tussenliggende 
water in de Westeinderplassen “bovenlanden” genoemd. Deze horen echter tot het KRW-
waterlichaam Westeinderplassen. 
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Figuur 2. Begrenzing waterlichaam 

Ringvaart 
Haarlemmermeer 

Westeinderplassen 
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2.3 Functies, landgebruik 

Landgebruik %  

agrarisch gras 10 

akkerbouw 0 

hoogwaardige teelten 11 

bebouwd  40 

Natuur 20 

Water 18 

 

 
Tabel en figuur 3. Functies en landgebruik waterlichaam 
 

Recreatief gebruik 

Het water in de Bovenlanden wordt recreatief gebruikt. Er zijn veel jachthaventjes. Op de 
eilandjes mag door de bewoners worden gekampeerd. In de Bovenlanden ligt één 
zwemwaterlocatie. 
 
Natuur 

De Oosteinderpoel en de broekbossen op de koppen van de percelen aan de zijde van de Ringvaart 
zijn onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk. Daarnaast is de Oosteinderpoel door het 
Ministerie van LNV aangewezen als Beschermd Natuurmonument. Een gebied ter grootte van 1,8 
ha is sinds eind 2006 in beheer bij Landschap Noord-Holland. 

2.4 Hydrologie en morfologie 

Het watersysteem Bovenlanden Aalsmeer bestaat uit sloten en vaarten die in directe verbinding 
staan met de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Door wind, gemaalactiviteit en 
scheepvaart is de uitwisseling met het Ringvaartwater zeer groot. De exacte debieten zijn niet 
bekend. Geschat wordt dat het water van de Bovenlanden Aalsmeer gemiddeld uit  90 – 95%  
bestaat uit boezemwater uit de Ringvaart. Boezempeil (zomerpeil: -0,61 m NAP, winterpeil -0,64 m 
NAP). 
 

De volgende eigenschappen kenmerken de morfologie van het waterlichaam: 
- Waterdiepte maximaal 1,0 meter, gemiddeld 0,4 meter; 
- Oevers nagenoeg overal beschoeid; 
- Veel kopsloten. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

. Defaultnorm M10 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen 
 

 

Algen 0,6 0,45 

Waterplanten 0,6 0,30 

Macrofauna 0,6 0,50 

Vissen 0,6 0,60 

  
 

Biologie  ondersteunende stoffen (BOS) 
 

 

Stikstof (mg/l) ≤ 2,8 ≤ 2,8 

Fosfor (mg/l) ≤ 0,15 ≤ 0,15 

Zuurstof (%) 40-120 40-120 

Zuurgraad 5,5-8,0 5,5-8,0 

Chloride (mg/l) ≤ 300 ≤ 300 

Temperatuur (graden Celcius) ≤ 25 ≤ 25 

Doorzicht (m) ≥0,65 ≥0,65 

 
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 Bovenlanden Aalsmeer (watertype M10) zijn de doelen voor algen, waterplanten 
en macrofauna aangepast. De default-doelstelling voor algen kan niet worden omdat het 
water ondanks maatregelen voedselrijk zal blijven. De maatregelen moeten leiden tot 
een grotere bedekking met waterplanten. Omdat de begroeiing niet optimaal wordt, kan 
het defaultdoel voor macrofauna niet worden gehaald. De huidige situatie visstand is niet 
op de juiste manier beoordeeld, wat waarschijnlijk tot een (veel) te hoge score heeft 
geleid. Het doel is voorlopig op 0,6 gehandhaafd. 
 
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 2009-2019 

Bron Maatregel Status 

KRW1 Isoleren Molenpoel Vervallen 
KRW1 Aanleg natuurvriendelijke oevers Door naar KRW2 

KRW1 Uitlaten opheffen Niet uitgevoerd 
KRW1 Tegengaan verlanding watergangen In planvorming*) 
KRW1 Oeverbescherming Deels uitgevoerd i.c.m. aanleg NVO**) 
KRW1 Natuurvriendelijk onderhoud Door naar KRW2 

KRW1 Emissiereductie in boezem Doorlopend 
KRW2 Opstellen herstelplan met betrokken 

partijen 
Gestart 

KRW2 Beheer en onderhoud NVO’s Planvorming 

 
*) baggeren kopsloten Aalsmeer is in voorbereiding. Geplande uitvoering 2019-2020. 
**) langs de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder zijn drie strekkingen NVO 
aangelegd achter een vooroeververdediging. 

https://rvszoeksysteem.rivm.nl/
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3.3 Ontwikkeling waterkwaliteit in periode KRW1 en KRW2 

 

 

3.4 Toestand 2018 

 
 
Het water is helder. Fosfor en ammonium en verschillende toxische stoffen overschrijden de 
normen. De pH is hoger dan gewenst. 

 
Er groeit nauwelijks vegetatie. Een groot aandeel van de oevers is beschoeid waardoor 
emerse vegetatie ontbreekt. Ondergedoken vegetatie komt op luwe delen in zeer lage 
bedekkingen voor en ook drijfbladvegetatie komt slechts in lage bedekkingen voor.  
De visstand bestaat vooral uit eurytope vissoorten, wat kenmerkend is voor een 
waterlichaam met grotendeels beschoeide oevers en slecht weinig geschikte paai- en 
opgroeigebieden voor plantenminnende vissoorten. De algen scoren goed, de overige 
biologische groepen scoren matig. 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_23. 
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4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

4.1 ESF1 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 Bovenlanden Aalsmeer staan in open verbinding met het water van de Ringvaart van de 
Haarlemmermeer. De kwaliteit en de productiviteit van het water is dan ook gelijk aan die van de 
Ringvaart. De belangrijkste externe bron voor fosfor is het boezemwater, lokaal kan uit- of 
afspoeling van fosfor uit percelen optreden. Fosfor is jaarrond in overmaat aanwezig en 
beschikbaar voor algen. Doordat driehoeksmosselen en quaggamosselen aanwezig zijn komt de 
hoge belasting met fosfor niet tot uiting in symptomen zoals hoge chlorofyl-a concentraties of 
drijflagen van algen of kroos. 
 

 

 
ESF1 rood: de belasting met fosfor is te hoog. Dit leidt in de Bovenlanden Aalsmeer 
echter nauwelijks tot symptomen zoals drijflagen van blauwalgen of kroos. 

Maatregelen 

- Generieke maatregelen om de kwaliteit van het boezemwater verbeteren (generieke 
landbouwmaatregelen); 

 
Het geheel of gedeeltelijk hydrologisch isoleren van de Bovenlanden is niet als maatregel 
opgenomen. Deze inrichtingsmaatregel om uitwisseling van water tussen de Bovenlanden en de 

boezem te beperken geeft disproportionele schade aan de recreatiefunctie en het 
landbouwgebruik (landbouwpercelen worden onbereikbaar). 
 

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. 

 
Het doorzicht varieert in de tijd, ook de waterdiepte is niet overal gelijk. Op de meeste locaties 
dringt in het tweede kwartaal voldoende licht door in het water om de groei van ondergedoken 
waterplanten mogelijk te maken. 
 

 

 

ESF 2 groen: Voldoende licht bereikt de bodem om onderwaterplanten te kunnen 
laten groeien. 
 

Maatregelen 

Er zijn geen maatregelen nodig om het lichtklimaat te verbeteren. 
 

4.3 ESF3 productiviteit bodem 

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

diverse plantengroei en algenbloei niet optreedt. 

 
Op basis van metingen in de Bovenlanden Aalsmeer is niet met zekerheid aan te geven of 
significante nalevering van fosfor uit de waterbodem optreedt. Lokaal kan dit zeker het geval zijn. 
De waargenomen stijgingen in fosforgehalte in de zomermaanden zijn waarschijnlijk voor het 
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grootste deel te wijten aan nalevering van de waterbodem in de boezemkanalen. Het aandeel 
nalevering uit de waterbodem van de Bovenlanden Aalsmeer is hierin niet te onderscheiden. 
 

 

 

ESF3 onbekend: Het is niet bekend of de productiviteit van de waterbodem 
beperkend is voor de ontwikkeling van een gevarieerde begroeiing met 
ondergedoken waterplanten. 

 
Maatregelen: 

De productiviteit van de waterbodem is waarschijnlijk geen belangrijk knelpunt, maatregelen zijn 
daarom niet aan de orde. 
 

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 

Het overgrote deel van de oevers is beschoeid. De waterdiepte naast de beschoeiing is naar 
verwachting groter dan 50 cm en daarmee ongeschikt als habitat voor oeverplanten. Een deel van 
de watergangen heeft een waterdiepte kleiner dan 50 cm waarin wel emerse planten kunnen 
groeien. In delen van de Bovenlanden Aalsmeer die dicht bij de Ringvaart liggen heeft golfslag door 
beroepsscheepvaart en recreatievaart een negatieve invloed op de ontwikkeling van oeverplanten. 
Een deel van de oevers is beschaduwd door het moerasbos dat zich spontaan heeft ontwikkeld op 
de rietlanden. Dit remt de ontwikkeling van de oeverzone. 
 
Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 

In de slootjes van de Bovenlanden Aalsmeer wordt slib ingevangen. Bladval uit het moerasbos leidt 
tot extra baggeraanwas. In de luwe delen groeit hier en daar grof hoornblad, andere waterplanten 
groeien niet in de slibbodem. Op verschillende plekken groeien de drijvende waterplanten witte 
waterlelie en gele plomp. Regelmatig bevaren watergangen zijn te dynamisch en troebel, waardoor 
er geen ondergedoken waterplanten kunnen groeien. Er is weinig geschikt habitat voor 
waterplanten en drijfbladplanten. 
 
Habitat voor macrofauna 

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

Het leefgebied voor vissen is groot genoeg aangezien de Bovenlanden Aalsmeer onderdeel zijn van 
de boezem. Er is weinig variatie in waterdiepte, ondiepe begroeide oeverzones zijn niet aanwezig in 
de sloten. Door het ontbreken van structuur in de vorm van oeverplanten, waterplanten en het 
ontbreken van een gevarieerde macrofauna is het habitat weinig geschikt voor de visstand. 

 

 
 
ESF4 rood: het habitat is ongeschikt voor de groei van oeverplanten en 
ondergedoken waterplanten, macrofauna en vis. 
 

Maatregelen 

- De kopsloten worden in de jaren 2019 en 2020 gebaggerd. Dit zorgt voor een verbetering 
van de omstandigheden voor ondergedoken waterplanten; 

- Aanleg van natuurvriendelijke oevers; 
- Creëren van luwte voor oever- en waterplanten door aanleg van vooroeververdedigingen; 
- Beperken van vaarbewegingen door instellen vaarverbod of plaatsen van drijfbalken om 

luwte in delen van de Bovenlanden Aalsmeer te creëren (invaarverbod, afsluiten 
verbindingen met Ringvaart van de Haarlemmermeer); 

- Beperken van de vaarsnelheid door de vaarweg lokaal te versmallen (palenrijen) en 
informatieborden te plaatsen; 

- Kappen van bomen die begroeide oevers beschaduwen (project Landschap Noord-Holland); 
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- Aanbrengen van dood hout/bomen in het water als schuilplaats voor vissen en habitat voor 
macrofauna.  
 

4.5 ESF5 verspreiding 

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

biologische toestand. 

 

Verspreiding van vegetatie 

Delen van waterplanten en zaden kunnen met het boezemwater mee stromen naar de Bovenlanden 
Aalsmeer. Planten kunnen zich ook verspreiden via wind en vogels. In de Westeinderplassen blijkt 
slechts een beperkte zaadbank aanwezig te zijn, mogelijk geldt dit ook voor de Bovenlanden 
Aalsmeer waar in het verleden ook veel gebaggerd is en al langere tijd nauwelijks waterplanten 
groeien. De ontwikkeling van waterplanten in de Bovenlanden zal daarom vooral via vestiging van 
planten buiten het gebied moeten plaats vinden. De gewenste soorten water- en oeverplanten zijn 
in de omgeving van de Westeinderplassen aanwezig. Verspreiding is niet de beperkende factor voor 
vegetatie in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van macrofauna 

Macrofauna kan zich op verschillende manieren passief en actief over relatief grote afstanden 
verspreiden. In de boezem zijn er geen kunstwerken die een barrière vormen voor macrofauna. 
Ook tussen polder en boezem kan macrofauna zich verplaatsen via de uitwisseling van water 
(uitmalen- en inlaten) tussen de watersystemen. Verspreiding is niet de beperkende factor voor 
macrofauna in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van vissen 

Het waterlichaam is onderdeel van de boezem van Rijnland. Vissen kun zich vrij verspreiden door 
de hele boezem. Tussen de boezem en het buitenwater zijn meerdere vispassages aanwezig. Ook 
trekvissen kunnen het waterlichaam bereiken. Alle soorten vis zijn in de boezem aanwezig. 
Verspreiding is niet de beperkende factor voor de samenstelling van de visstand in de Bovenlanden 
Aalsmeer. Door de grote connectiviteit is het waterlichaam ook bereikbaar voor allerlei soorten 
exotische fauna. Verschillende soorten exotische grondels (vissen) zijn aangetroffen in het 
waterlichaam, dit kan door concurrentie om leefgebieden en voedsel op termijn effect hebben op 
de inheemse visstand. 
 

 

 
 
ESF4 groen: het water is bereikbaar voor planten en dieren. 

 

 

Maatregelen 

Er zijn geen maatregelen nodig om de verspreiding van planten en dieren te bevorderen. De 
verspreiding van soorten (met name macrofauna en vis) kan profiteren van de aanleg van 
“stapstenen”  in de vorm van begroeide delen langs de boezem waar soorten kunnen rusten en 
schuilen op hun weg naar andere leefgebieden. 
 

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 waterplanten 

De hoofdwatergangen van de Bovenlanden Aalsmeer worden geschoond door Rijnland. De meeste 
watergangen worden bij de laatste onderhoudsbeurt voor de schouw van kant tot kant geschoond. 
De aangrenzende overige wateren worden onderhouden door de onderhoudsplichtigen, het is niet 
bekend of daarbij delen van de vegetatie blijven staan.  
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Het grote aandeel bodemwoelende vis zoals brasems en karper hebben waarschijnlijk invloed op de 
vestiging van waterplanten doordat ze het water vertroebelen en de planten loswoelen. 
Graskarpers zijn niet gevangen bij de visbemonstering. Vraat door deze soort is dus niet aan de 
orde. 
 
Door vaarbewegingen (beroepsscheepvaart en recreatievaart) kunnen waterplanten ontworteld 
worden. 
 
Begrazing door vissen, vogels en kreeften kan een significante rol spelen als de waterplanten 
minder massaal groeien (NIOO/AKWA, 2015). Mogelijk wordt de plantengroei in het waterlichaam 
beperkt door exotische rivierkreeften. 
 
Begrazing van oevervegetatie door vee is niet aan de orde. Het grootste deel van de oevers is 
beschoeid en onbegroeid. Vraat door de muskusrat heeft naar verwachting geen groot effect op de 
begroeiing. 
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 

In het waterlichaam vindt geen beroepsvisserij plaats (wel op de Westeinderplassen en de 
Ringvaart van de Haarlemmermeer, waarmee het waterlichaam is verbonden). 
In het waterlichaam wordt gevist door sportvissers. De meeste vissoorten worden na vangst 
teruggezet in het water. Een uitzondering op vormt de snoekbaars, mogelijk heeft dit effect op het 
aandeel en de lengteverdeling van de snoekbaars. (NB: Het aandeel snoekbaars is zo klein dat er 
geen conclusies over de lengteverdeling kunnen worden getrokken). 
 
Aalscholvers en reigers zullen vissen onttrekken aan de Bovenlanden Aalsmeer. Uit de 
visstandgegevens blijkt dat dit geen effect heeft op de lengteklassen van vissen. 
 
Exotische rivierkreeften voeden zich onder meer met macrofauna, visseneieren en met kleine vis. 
We nemen aan dat de verwijdering van macrofauna en vis door exotische rivierkreeften geen 

belangrijke factor is. De dichtheid aan kreeft is vermoedelijk niet zeer groot. De macrofauna 
wordt beperkt door structuur, naar verwachting niet door kreeften. Vissen leggen zo veel 
eieren dat kreeft hier naar verwachting niet tegen op kan eten. In de Bovenlanden zit 
veel vis, dus de aanwezigheid van kreeft lijkt hier geen belangrijke factor. 
 

 

 
 
ESF6 groen: verwijdering van waterplanten, vis en andere fauna is geen 
beperkende factor voor de samenstelling van waterplanten, macrofauna en vis. 

 
Maatregelen 

Maatregelen zijn niet aan de orde. 
 

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. 

 
Verschillende riooloverstorten van het stedelijk gebied van Aalsmeer komen uit op de Bovenlanden 
Aalsmeer. AWZI Schiphol loost het effluent op de Ringvaart aan de noordkant van het 
waterlichaam. Tot recent loosden ook de AWZI’s Aalsmeer en Rijsenhout het effluent op de 
Ringvaart, maar dan aan de zuidzijde (‘stroomopwaarts’). 
 
Afkalving (en inklinking?) van de veeneilanden resulteert in een grote belasting met organisch 
materiaal van het watersysteem. Ook de aanwezige kassen (m.n. boomteelt) dragen mogelijk bij 
aan de belasting middels lozing van irrigatie- of grondwater (drainage). 
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De afgelopen vijf jaar schommelde de zomergemiddelde zuurstofverzadiging tussen ca. 80 en 
120% (KRW-oordeel Goed).  
 
Er zijn geen problemen met de waterkwaliteit op zwemwaterlocatie Oosterbad. De laatste jaren 
scoort deze locatie ‘uitstekend’ (bacteriologische toets) en zijn er geen problemen met (drijflagen 
van) blauwalgen. 
 

 

 
 
ESF7 groen: Organische belasting van het waterlichaam is geen beperkende factor. 

 
Maatregelen 

Niet aan de orde omdat organische belasting geen beperkende factor is. 
 

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: 

oppervlaktewater, waterbodem en organismen. 

 

Oppervlaktewater 

Het waterlichaam Bovenlanden Aalsmeer voldoet niet voor de chemische parameter ammonium 

(2016, 2017), koper (2018), fluorantheen (2018) en imidacloprid (2016), tributyltin (TC4ySn; 
ook bekend als TBT) en PFOS.. 
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van het KRW-meetpunt per monster 
doorgerekend (2014 - 2018). De msPAF-score komt niet boven de 0,2%. Hierbij zijn voor het 
overgrote merendeel van deze monsters de ammonium/ammoniak-concentraties bepalend voor de 
msPAF-score. 
 
De gemeten ammonium/ammoniak-concentraties overschrijden de norm, maar leiden niet tot een 
te hoge msPAF-score. In 2018 zijn de gehalten sterk afgenomen (zie grafiek). Recente 
decentralisatie van AWZI’s dragen mogelijk bij aan verbetering van deze parameter. Maatregel ter 
verbetering van ammonium is op dit moment niet oppurtuun. 

 
 

Koper wordt regelmatig in licht verhoogde concentraties aangetroffen. Dit leidde in 2014, 
2015 en 2018 tot overschrijding van de jaargemiddelde norm (ter info: er is geen MAC-
normwaarde voor koper). Bij toetsing aan de tweedelijnsbeoordeling 
(biobeschikbaarheid) wordt de norm niet overschreden. 
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De PAK fluorantheen regelmatig aangetroffen in waarden op of rond de rapportagegrens; 
de maximale waarde is 0,03 µg/l, de rapportagegrens ligt op 0,01 µg/l. De JG-
normwaarde wordt hiermee jaarlijks overschreden, omdat de JG-norm (0,0063 µg/l) 
onder de rapportagegrens ligt. Deze PAK komt voornamelijk via atmosferische depositie 
in het water terecht. De achterliggende luchtemissies betreffen voornamelijk 
verbrandingsprocessen. Mogelijk is de depositie hier relatief hoog vanwege de ligging van 
de meetlocatie nabij vliegveld Schiphol (veel vlieg- en wegverkeer). Maatregel: Door 
stimuleren van de energietransitie kunnen de emissies vanuit deze bronnen worden 
teruggedrongen 
 
Het middel imidacloprid wordt sinds 2014 gemonitord en regelmatig aangetroffen in 
waarden op of rond de rapportagegrens. Hierbij werd in de jaren 2014, 2015 en 2016 
niet aan de JG-norm voldaan, maar bleven de piekconcentraties ruim onder de MAC-
normwaarde. Sinds 2017 wordt dit middel niet of nauwelijks meer aangetroffen en 
voldoet deze aan de norm.  
Een dergelijk verloop is exemplarisch voor gewasbeschermingsmiddelen en vermoedelijk 
wordt nu een andere middel toegepast. Maatregelen moeten gericht zijn op het 
tegengaan van verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen naar het (water)milieu in 
het algemeen en niet specifiek op dit middel. 
 

TBT en PFOS zijn niet op de KRW-meetlocatie RO436 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 Bovenlanden Aalsmeer geen lokale bronnen van TBT bekend. Er zijn recent 
wel aanwijzingen dat PFOS ook in gewasbeschermingsmiddelen zat, welke in de 
aanwezige glastuinbouw waren toegepast. Aanpak van deze stoffen lift vooral mee met 
het generiek emissiebeleid. 
 
Waterbodem 

In Bovenlanden Aalsmeer is geen schone waterbodem te vinden. De waterbodemkwaliteit is net 
voldoende; het onderhoudsbagger uit de watergangen van het waterlichaam Bovenlanden 
Aalsmeer (klasse B) voldoet veelal aan Rijnlands beleidskader Waterbodemkwaliteit 
(toepasbaarheidscriterium). Noot: directe toxiciteit voor macrofauna en doorvergiftiging zijn niet 
getoetst. 
 
Verspreid liggen diverse trajecten met interventiewaarde overschrijdende kwaliteit.  
De klasse bepalende parameters voor de waterbodemkwaliteit zijn in het algemeen de zware 
metalen en PAK. Nabij de zwemwaterlocatie overschreed de onderhoudsbagger in 2011 de 
interventiewaarde voor arseen, koper en lood. 
 
Omdat de waterbodem in het gehele gebied klasse B (of slechter) is, is de waterbodemkwaliteit 
waarschijnlijk beperkend voor een goede biodiversiteit. Daarnaast gaat de nieuwe prioritaire stof 
PFOS mogelijk een belangrijke rol spelen in de beoordeling van de chemische toestand van dit 
waterlichaam. 
 
Organismen 

Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 
 

 

 
ESF8 rood: de normen voor chemische verontreinigingen in oppervlaktewater 
worden overschreden en de kwaliteit van de waterbodem is ontoereikend voor een 
goede biodiversiteit. 
 

 

Knelpunten en maatregelen: 

- Ammonium/ammoniak: Situatie lijkt sterk verbeterd. Volgens de Toolkit is het 
ecologisch effect acceptabel (msPAF<0,5%). Geen maatregel.  

- Koper: Bij toetsing aan de tweedelijnsbeoordeling (biobeschikbaarheid) is koper 
geen probleem. Geen maatregel. 
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- Fluorantheen: Grootste bron van deze PAK zijn luchtemissies vanuit 
verbrandingsprocessen (lucht-, weg- en scheepvaartverkeer en open haarden). 
Maatregel: Stimuleren van de energietransitie om op die manier de emissies 
vanuit deze bronnen terug te dringen (generieke emissiemaatregelen). 

- Imidacloprid (gewasbeschermingsmiddelen): Imidacloprid voldoet de laatste jaren 
aan de norm. Maatregel betreft generieke aanpak van verspreiding van middelen 
naar het (water)milieu middels voorlichting stimuleren en zo nodig handhaven. 

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

- PFOS: Potentieel knelpunt voor een goede ontwikkeling van waterplanten en 
biodiversiteit is de waterbodemkwaliteit. In 2019 wordt deze in het 
onderhoudsbaggerprogramma opgepakt. Dan is ook meer inzicht in de gehaltes 
aan PFOS (en PFOA) in de waterbodem in de Bovenlanden Aalsmeer. Daaruit 
voortvloeiende maatregelen voor de KRW kunnen variëren van niets doen tot 
verwijderen van alle baggerslib (voor zover mogelijk en zinvol). 

- Generieke landbouwmaatregelen. 
 

4.9 Conclusie ESF 1-8 

De externe belasting van de Bovenlanden Aalsmeer is te hoog. Het lichtklimaat is geschikt voor de 
groei van ondergedoken waterplanten. Het is niet bekend of de waterbodem levert fosfor nalevert. 
Het habitat is weinig geschikt voor oeverplanten, doordat een groot deel van de oevers beschoeid 
is. De regelmatig bevaren watergangen zijn te dynamisch en troebel en er is een slibbodem 
aanwezig. Dit maakt het habitat ongeschikt voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten. 
Door het ontbreken van planten is het habitat ook ongeschikt voor macrofauna en vis. 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 

Na het informeren en consulteren van de interne en externe stakeholders is alle 
opgehaalde input verwerkt. Op basis van de 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 Bovenlanden Aalsmeer (in de praktijk altijd 
samengepakt met de Westeinderplassen) 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. 
 
Maatregelen Bovenlanden Aalsmeer ESF Code Advies 

SF9 

Generieke landbouw- en emissiemaatregelen 1, 8 G01 Kansrijk 
Generieke maatregelen om de kwaliteit van het boezemwater 
verbeteren (generieke landbouwmaatregelen) 

1 G01 Kansrijk 

Baggeren kopsloten 4 BE04 Loopt  

Aanleg van natuurvriendelijke oevers *) 4 IN07 Loopt  
Creëren van luwte door aanleg van vooroeververdedigingen 4 IN20 Loopt  
Beperken van vaarbewegingen en vaarsnelheid **) 4 RO02 Loopt  
Kappen van bomen die begroeide oevers beschaduwen 4 BE06 Loopt  
Aanbrengen van dood hout/bomen in het water 4 IN18 Niet 

kansrijk 

 
Wat belangrijk is dat hier in de gaten wordt gehouden wat er wordt aangelegd ten 
opzichte van het hele gebied. We hebben tenslotte een zak met geld gekregen (€ 3,5 
miljoen) die we nu aan het wegzetten zijn. Dus nu het geld wegzetten en dan herijken 
wat en hoeveel er is gerealiseerd en wat dat bijdraagt aan het doel   
 

5.1 Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces wordt geadviseerd om één maatregel (het aanbrengen 
van dood hout/bomen in het water af te laten vallen. De voorgestelde generieke 
maatregel is kansrijk en de overige maatregelen lopen al. 
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6. Synthese 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst KRW-portaal 

  
Maatregelomschrijving ESF Maat-

regel-

code 

Maatregel type ID 

Aanpak chemische normoverschrijdingen 8 S06 Aanpak chemische 
stofgroep 
normoverschrijdingen 
(svs, n-u, u) 

NL13_48-030 

Generieke maatregelen om de kwaliteit 
van het boezemwater verbeteren 

1 G01 Brongericht nutrienten 
- landelijk beleid 

BM/GB 

Generieke maatregelen om de kwaliteit 
van het boezemwater verbeteren 

1 IM01 Verminderen belasting 
nutriënten door RWZI  

NL13_48-016 

 
Bovenlanden Aalsmeer is geprioriteerd en wordt aangepakt in planperiode KRW2. Enkele 
maatregelen lopen mogelijk uit tot begin KRW3. Daarmee is dit waterlichaam klaar. In 
planperiode KRW3 krijgt dit enkel nog een vervolg in de vorm van onderhoud en beheer, 
generieke (landelijke) en Rijnlandbrede maatregelen. 
 
Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,45 0,45 0,49 Goed 

biologie Waterplanten 0,3 0,3 0,26 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,5 0,4 0,38 Matig 

biologie Vissen 0,6 0,6 0,48 Matig 

BOS Stikstof 2,8 2,8 1,7 Goed 

BOS Fosfor 0,15 0,26 0,29 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 98 Goed 

BOS pH 5,5-8,0 5,5-8,0 8,1 Matig 

BOS Chloride 300 300 124 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 25,4 Matig 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 0,76 Goed 

 

Uit de technische doelaanpassing voor KRW3 volgt een wijziging voor de doelen van de 
ecologische maatlatten Macrofauna en Fosfor.   
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Bijlage 1. Geraadpleegde stakeholders 

1. Interne stakeholders 

Stakeholder Belang  

Naam Functie  

Kim 
Jonkman 

Relatiemanager SSA en recreatie wens vanuit gemeente 
rondom de Bovenlanden 

Marco van 
Duijn 

Gebied coördinator Goed werkend systeem en tevreden burgers 
en watersysteembeheerders 

Waldo von 
Faber 

Hoogheemraad Waterkwaliteit en KRW  

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 

Nicole de 
Hilster 

Omgevingsadviseur bagger 
cluster kopsloten aalsmeer 

baggeren 

 

Externe stakeholders 

Stakeholder  Belang  Participatieniveau  

Vereniging watersport 
recreanten 

watersport laag 

Gemeente Aalsmeer en 
Amstelveen  

Waterbeheerder gemeente  hoog 

beroepsvisser paling  
Stichting Bovenlanden Cultuur en natuur hoog 
Provincie Noord Holland Schiphol gelden, 

vaarwegbeheerder ringvaart en 
eigenaar gronden 

Hoog maar moeilijk 
hoogte vat op te krijgen.  

Landschap Noord holland natuur Op eigen terrein hoog 
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Bijlage 2. Input 

1. Opgehaalde input per maatregel 

 
Generieke maatregelen 
Maatregel 1 Generieke maatregelen om de kwaliteit van het boezemwater 

verbeteren 
Stakeholder 
intern 

Input: prima doen 
Toelichting: bijv. vanuit beleid van gemeente of provincie 

 
Specifieke maatregelen 
Maatregel 1 Baggeren kopsloten 
Stakeholder 
intern 

Input: dit loopt, nu bezig met het in peilen van de sloten en uitvoering 
hopelijk september 2020 
Toelichting: convenant rijnland met gemeente aalsmeer over baggeren 
kopsloten.  

 
Maatregel 2 Aanleg van natuurvriendelijke oevers 
Stakeholder 
SBA 

Input: loopt, uitvoering bezig en voorbereiding loopt, 2022 klaar 
Toelichting: de ontwerpen zijn en zullen getoetst worden door ecoloog 
KRW voordat we ermee verder gaan 

Stakeholder 
LNH 

Input: in voorbereiding, uitvoering sept 2020 

 
Maatregel 3 Creëren van luwte door aanleg van vooroeververdedigingen (zie ook 

maatregel 2, ze gaan vaak in combi met elkaar) 
Stakeholder 
SBA 
 

Input: loopt, uitvoering bezig en voorbereiding loopt, 2022 klaar 
Toelichting: de ontwerpen zijn en zullen getoetst worden door ecoloog 
KRW voordat we ermee verder gaan 

Stakeholder 
LNH 

Input: in voorbereiding, uitvoering sept 2020 

 
Maatregel 4 Beperken van vaarbewegingen 
Stakeholder 
LNH 
 

Input: in voorbereiding, uitvoering sept 2020 
Rondom de oosteinderpoel worden bomen gekapt, nvo aangelegd, 
drijfbalken tegen vaarbewegingen en vooroeverconstructies aangelegd.  

Stakeholder 
SBA 

Input: Wordt meegenomen in hun projecten maar niet veel uitvoering 
aan gegeven, ze hebben vaak geen aaneengesloten gebied en zijn er 
ook voor de recreatie en het genieten van het gebied.  
Toelichting: 

 
Maatregel 5 Kappen van bomen die begroeide oevers beschaduwen , zie ook 

maatregel 2, 3 en 4,  zowel door LNH als door SBA wordt dit 
meegenomen.  

 
Maatregel 6 Aanbrengen van dood hout/bomen in het water 
Stakeholder 
baggercluster 

Input: Dit is tegenstrijdig met onze opgave baggeren kopsloten 
Toelichting: er kan niet gepeild worden.  

Stakeholder 
LNH 

Input: In hun gebied ligt veel dood hout in het water. Dit zorgt ook voor 
verlanding en discussies met handhaving. Omdat er niet gepeild kan 
worden voor het baggeren.  
Toelichting: een uitspraak over dood hout en verlanding en de 
natuurfunctie ten opzicht van demping water is noodzakelijk.  
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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 Fosfor 0,15 0,29 Matig 0,26 Matig 

 
Generieke maatregelen Landbouw en AWZI zorgen waarschijnlijk voor een reductie van 10% van 
totaal P. Verwachte toetswaarde is 0,26. Doel wordt 0,26 mgP/l 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS pH 5,5-8 8,1 Matig 8 Goed 

 
pH is nu 8,1 een pH van 8,0 is mogelijk, doel wordt niet aangepast. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Temperatuur 25 25,4 Matig 25 Goed 

 
Temperatuur is zeer weer afhankelijk, er zijn extreme jaren geweest. Weer in 2022-2027 is niet te 
voorspellen doel blijft 25 graden Celsius 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Algen 0,45 0,49 Goed 0,45 Goed 

 
Lichte verbetering in Alg is mogelijk. 2017 was een goed jaar, 2018 was al weer een minder jaar. 
Doel blijft 0,45 EKR 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterpla
nten 

0,3 0,26 Matig 0,3 Goed 

 
Doorzicht en de nutriënten veranderen naar verwachting niet veel. Naar verwachting zullen de 
waterplanten hierdoor ook niet veel toenemen. Er zijn wel inrichtingsmaatregelen getroffen. Doel 
wordt 0,3 EKR 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofau
na 

0,5 0,38 Matig 0,4 Matig 

 
Verbeteringen in de inrichting van het water en de oevers kunnen voor een verbetering van de 
macrofauna gaan zorgen. Hoger dan 0,4 EKR wordt echter niet verwacht. Doel wordt 0,4 EKR 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie vissen 0,6 0,48 Matig 0,6 Goed 
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Vissen kunnen gaan schuilen in het dode hout en de drijfbladeren in de natuurvriendelijke oevers. 
Vooral jonge vis kan hiervan profiteren. Verwachte toetswaarde is 0,6 EKR. Doel wordt 0,6 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 
Bovenlanden Aalsmeer 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. 
 
Bovenlanden Aalsmeer 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

5 

Bovenlande
n Aalsmeer 

M10 NL13_23 other Vol 853414 The_geom 

 
Bovenlanden Aalsmeer, NL13_23 is een M10. In de volgende tabel zijn de gekozen parameters 
weergegeven die relevant zijn voor M10. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

Maintenance Onderhoud (2 klassen) 1,5 Verbetering ecologisch onderhoud 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

2,8 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,26 Zie EJ 

Shipping Scheepvaart activiteit 
(2 klassen) 

1 Zeker tijdens het groeiseizoen varen er 
veel boten. 

Shore Oeverinrichting (3 
klassen) 

2 Er worden veel NVO’s aangelegd in het 
gebied. Tevens ook nog veel 
beschoeiing. 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klassen) 2 Vast peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Bovenlanden Aalsmeer de volgende GEP waarden 
volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-maatlat die geldt 
voor M10. 
 
Vis (GEP: 0,53) 
Alg (GEP: 0,54) 
Macrofyten (GEP: 0,46) 
Macrofauna (GEP: 0,33) 
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