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Voorwoord 

Het waterlichaam Meijendel en Berkheide ligt in het hoogheemraadschap van Rijnland en 
in het Hoogheemraadschap van Delfland. Vanwege verbondenheid van het gebied is er-
voor gekozen om het waterlichaam in SGBP3 administratief als één waterlichaam aan te 
wijzen.  
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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

KRW toetsing 

 
 
De ecologie van het waterlichaam voldoet in 2019 aan de KRW maatlatten, met uitzonde-
ring van de macrofauna. De chemie voldoet voor niet de overige stoffen, prioritaire stof-
fen ubiquitair en nieuwe ubiquitaire stoffen. De prioritaire stoffen NIET ubiquitair voldoen 
wel. Het totaal oordeel Chemie voldoet niet. 
 
Het GEP voor de macrofauna en de vissen is in KRW2 naar beneden bijgesteld omdat dit 
waterlichaam gebruikt wordt voor drinkwatervoorziening. Hiervoor wordt water uit de 
Andelse Maas aangevoerd. Dit heeft een andere samenstelling dan duinwater, waardoor 
de flora en fauna verschilt van het doeltype. Desondanks voldoet de macrofauna niet in 
KRW2. 
 
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 is voldoende op ESF1-7 en geeft geen aanleiding tot maatregelen. De habi-
tat voor de macrofauna voldoet. ESF 8 scoort slecht. De bijbehorende maatregelen zijn 
hieronder samengevat. 
 
Maatregelen  

 

Naam  (KRW portaal) ESF LokaalID 
Aanpak chemische stofgroep normoverschrij-
dingen (svs, n-u, u) 

8 NL13_48-030 

Overige maatregelen - landelijk beleid dif-
fuse bronnen 

8 BM/GB 
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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 1 Goed 

biologie Waterplanten 0.6 0.6 0.63 Goed 

Biologie  Macrofauna 0.45 0.4 0.39 Matig 

biologie Vissen 0.4 0.6 0.64 Goed 

BOS Stikstof 3.6 3.6 2.63 Goed 

BOS Fosfor 0.1 0.1 0.04 Goed 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 88 Goed 

BOS pH 6.5-8.5 6.5-8.5 8 Goed 

BOS Chloride 200 200 45 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22.9 Goed 

BOS Doorzicht 0.9 0.9 1.97 Goed 

      

  

Het doel van Macrofauna wordt aangepast. Geen extra maatregelen worden voorgesteld 
en het doel wordt in 2014 en 2017 reeds behaald. Waterlichaam gaat in 2027 goed sco-
ren 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 

 
Parameter Waarde Figuur 1. Ligging  

waterlichaam  

 

KRW code NL13_17-2 + NL15-08 

 
 

KRW meetpunt NL13_RO886 
Watertype M23: grote ondiepe kalkrijke 

plassen 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Boezemland (kuststrook) 
N2000 gebied Ja 
Zwemwaterlocatie 

Nee 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam Meijendel ligt in het zuidwesten van het beheergebied van het Hoog-
heemraadschap van Rijnland (80%), en voor 20% procent in het noordwesten van het 
beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland, zie figuur 1 en 2.  
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Figuur 2 waterlichaam  
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2.3 Functies, landgebruik 

De gebruiksfuncties van het waterlichaam zijn drinkwaterwinning, natuur/recreatie. Meij-
endel en Berkheide is een Natura 2000 gebied. 
 

2.4 Hydrologie 

De wateren in Meijendel en Berkheide betreft onderwater gezette duinvalleien of gegra-
ven wateren voor de waterwinning. De meertjes zijn kunstmatig en hebben vooral steile 
oevers. Een aantal meertjes zijn na de aanleg heringericht. Ze zijn recent verontdiept en 
er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Een aantal infiltratievijvers in het verleden 
gebaggerd (zie alinea 3.2). 
 
Er wordt veel rivierwater ingelaten vanuit de Andelse Maas waardoor er nagenoeg een 
vast peil is. De plassen zijn gemiddeld 2 tot 4 meter diep. De oppervlakte van de plassen 
in maximaal 10 hectare groot.  
 
Er wordt water opgepompt, doorgevoerd  en geïnfiltreerd in plassen die op verschillend 
niveau liggen. Zo zijn er plassen waarbij het waterpeil op 4 tot 5 m NAP is gelegen en 
plassen waarvan het peil wel op 9,5 m NAP is gelegen. Het doorzicht is groot en kan de 
bodem bereiken. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW 2  

3.1 Doelstellingen KRW1 en KRW2 

 
Parameter Defaultnorm watertype 

M23 

Doelstelling KRW2 (GEP) 

Biologische Kwaliteitselementen 
Algen 0,6 0,60 
Waterplanten 0,6 0,60 
Macrofauna 0,6 0,45 
Vissen 0,6 0,40 
   
Biologie ondersteunende stoffen 
Stikstof (mg/l) <= 1,3 0,90 
Fosfor (mg/l) <= 0,09 0,10 
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 2,30 
 
Het overgrote deel van het waterlichaam Meijendel ligt in het beheergebied van het 
hoogheemraadschap van Rijnland. Om ervoor te zorgen dat er geen verschillen zouden 
ontstaan in de doelen voor het Delflandse en Rijnlandse deel van Meijendel, is ervoor 
gekozen om de doelen van Rijnland over te nemen.  
 
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. De doelstellingen zijn in KRW1 bijgesteld. 
 
Voor Meijendel en Berkeheide is rekening gehouden met de N2000 doelen zoals vastge-
legd in het ontwerp wijzigingsbesluit voor Meijendel en Berkheide. 
 
Voor Meijendel en Berkheide is rekening gehouden met de functie drinkwatervoorziening. 
De doelen voor waterplanten en macrofauna zijn hierop aangepast. De chemische doelen 
zijn voor alle waterlichamen gelijk. Het is niet mogelijk om voor de chemie de doelen aan 
te passen. 
  
In het ontwerp-wijzigingsbesluit N2000 zijn  kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met 
benthische Chara spp. vegetaties opgenomen. Op basis hiervan zijn er instandhoudings-
doelen voor kranswieren (H3140) is er een aanwijzing voor vochtige duinvalleien 
(H2190). Hierin staan kenmerkende plantengemeenschappen met diverse soorten ma-
crofyten en helofyten. De KRW-doelen moeten aansluiten bij (niet lager zijn dan) op de 
Natura2000 doelstellingen. Afstemming met de beheerder is noodzakelijk om te (blijven) 
borgen dat KRW doelen aansluiten op de N2000 doelen en dat bijvoorbeeld de defosfate-
ring van het inlaatwater voor de drinkwatervoorziening niet zomaar stopgezet wordt.  

3.2 Maatregelen tot 2019 

Voor waterlichaam Meijendel/Berkheide zijn voor de tweede planperiode van de KRW 
geen maatregelen gepland. Uit Rijnland breed macrofauna onderzoek kunnen wel maat-
regelen naar voren komen. 
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Maatregel Meijendel en Berkheide Bron Status 

Rijnland breed onderzoek naar status 
macrofauna 

KRW2 Uitgevoerd 

Baggerprogramma 2007-2020 WKP Uitgevoerd 
Onderzoeksprogramma AWZI WKP Uitgevoerd 
Aanleg diepe vluchtplaatsen KRW1 (HHD) Uitgevoerd 
Aanleg nvo KRW1 (HHD) Uitgevoerd 
Plaggen verruigde oevers KRW1 (HHD) Uitgevoerd 
Bewustwording burgers en belangheb-
benden vergroten 

KRW2 (HHD) In uitvoering 

Via media persberichten waterkwaliteit 
plaatsen 

KRW2 (HHD) In uitvoering 

Normering afstemmen op gebiedsken-
merken 

KRW2 (HHD) In uitvoering 

Educatie scholen KRW2 (HHD) In uitvoering 
Ecologisch toetsingskader KRW2 (HHD) In planfase 
Diverse N2000 maatregelen  Provincie ZH Uitgevoerd 
WKP maatregelen zijn generiek 
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3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie 

 
Figuur 2: Toetswaarden waterlichaam 
 
Waterplanten 
Het KRW doel voor vegetatie wordt als goed beoordeeld. Watersysteemanalyse aan de 
hand van ecologische sleutelfactoren 
De maatlat voor planten is opgebouwd uit meerdere deelmaatlatten. In ondiepe kalkrijke 
(grotere) plassen (M23) zijn dit: emerse, submerse, flab, kroos. Daarnaast is de soorten-
samenstelling van belang. 
Op drie van de vier locaties is de emerse vegetatie goed te noemen. Op één locatie vol-
doet deze niet aan de gestelde norm. Op alle locaties voldoet de submerse vegetatie, flab 
en kroos aan de gestelde norm. Dit geldt ook voor de soortensamenstelling. 
 
Macrofauna 
De macrofauna wordt beoordeeld als matig in Meijendel en Berkheide.  
 
Visstand 
De totale score op de vissenmaatlat is goed voor het gestelde doel (0,4) in Meijendel en 
Berkheide. De maatlat voor vis is opgebouwd uit meerdere deelmaatlatten. In ondiepe 
kalkrijke (grotere) plassen (M23) zijn dit: brasem, baars en blankvoorn, plant minnend 
en zuurstoftolerant. 
In detail is het aandeel brasem zeer goed, maar het aandeel baars en blankvoorn is 
slecht. Het aandeel plan tminnend is matig en het aandeel zuurstoftolerant is ontoerei-
kend. 
 
Algen 
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De algen zijn beoordeeld als goed. 
 

3.4 Chemische toestand 2018 

De toestand van het waterlichaam wordt jaarlijks getoetst en gerapporteerd. De toestand 
in 2018 van de ecologische doelen in onderstaande figuur weergegeven.  
 

 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_17-2 en NL15-08. 

 
De ecologie van het waterlichaam voldoet in 2019 aan de KRW maatlatten, met uitzonde-
ring van de macrofauna.  
Overige stoffen, prioritaire stoffen ubiquitair en nieuwe prioritaire stoffen voldoen niet. 
Prioritaire stoffen NIET ubiquitair voldoen wel. Chemie totaal voldoet niet. 
Ammonium, BghiPe, cypmtn en PFOS voldoen niet. 
 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_17-2 + 
NL15-08. 
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4. ESF 1 productiviteit water 

Ecologische sleutelfactor 1 voldoet als er geen overschot aan nutriënten is. Opgelost fos-
for 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 voedselmin-
nende onderwaterplanten zoals gedoornd hoornblad treedt niet op. 
 
ESF1 voldoet als de externe belasting lager is dan de kritische belasting van het water-
systeem. 
 
In de vaarten van Meijendel en Berkheide is fosfor beperkt aanwezig. De concentratie 
totaal-fosfor van het polderwater is vrijwel altijd lager dan de default norm voor wateren 
van dit type. Waarden tot 0,04  mg TPO4/l worden gemeten.  
 
Er is geen overmatige algengroei, kroos of woekerende planten. De enige externe bron 
voor fosfor is gedefosfateerd rivierwater. De mate van externe belasting is onbekend. 
  
Knelpunt 

Op grond van de vegetatie kenmerken vermoeden we dat ESF1 geen beperking vormt. 
Dit wordt behaald door de defosfatering van het rivierwater.  
 

 

 
 
ESF1=groen 

 

Maatregelen 

Niet van toepassing 
 
Extra maatregel: 

Behoud van de defosfatering van het rivier water is noodzakelijk. 

4.1 ESF2 licht 

De ecologische sleutelfactor licht voldoet als er voldoende licht op de bodem van het wa-
ter komt zodat ondergedoken waterplanten kunnen groeien. 
 
Bij een verhouding tussen doorzicht en diepte die groter is dan 0,6 bereikt voldoende 
licht de waterbodem om de groei van onderwaterplanten mogelijk te maken. 
 
Er is  doorzicht tot op de bodem. Bij dit doorzicht bereikt voldoende licht de bodem om 
de groei van onderwaterplanten mogelijk te maken. Er is ondergedoken vegetatie aan-
wezig. 
 
Knelpunt 

Er is geen knelpunt 
 

 

 
 
ESF 2 =groen 
 

Maatregelen 

Niet van toepassing. 
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4.2 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. 
 
Deze stuurfactor voldoet als er geen nalevering van fosfor uit de waterbodem plaats-
vindt. 
 
De productiviteit van de bodem is laag. Er vindt geen nalevering plaats. De bodem is ge-
schikt voor diverse vegetatie. 
 
Knelpunt 

Er is (nog) geen knelpunt. Wijziging van de defosfatering kan hierin verandering bren-
gen. 
 

 

 
 
ESF3 = groen 

 
Maatregelen: 

Niet van toepassing. 
 
Aandachtspunt: 
Alert zijn op nalevering als gevolg van wijzigingen in het drinkwaterproces (defosfate-
ring). 

4.3 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 
Er is op basis van KRW gegevens, veldbezoek en luchtfoto’s voldoende oeverbegroeiing 
aanwezig. Dit is geen knelpunt. Beschaduwing lijkt  geen belemmering te vormen voor 
het voorkomen van vegetatie, ondanks dat er bomen en struiken langs het oppervlakte-
water aanwezig zijn Er moet wel aandacht (beheer) voor blijven om de oevervegetatie te 
behouden. 
Het is onbekend of er beschoeiing aanwezig is in het waterlichaam. Aangenomen wordt 
dat dit geen knelpunt is. Het talud is geen knelpunt. Er zijn meerdere oevers verflauwd 
(beheerplan N2000 en gebiedsdocument van KRW1). We zien nu in het gebied ook veel 
emerse vegetatie. Dit duidt op ondiepe zones. De emerse vegetatie voldoet nu aan het 
KRW doel. 

Er is geen natuurlijk peil. Er wordt zoveel water aangevoerd dat de plassen op een vast 

peil blijven. Dit is ongunstig voor de oevervegetatie. Factoren die o.a. worden genoemd 

zijn: accumulatie van organisch materiaal, toxische stoffen, slechtere kieming door niet 

droogvallen waterbodem, beter bereikbaar voor graas van watervogels, grotere golfbe-

lasting enz. Wanneer de infiltratie gestopt zullen de plassen grotendeels verdwijnen. Er is 

over het voldoende en diverse emerse vegetatie aanwezig in het gebied. We zien op dit 

moment nog geen negatieve effecten van een vast waterpeil in het gebied. Dit is op dit 

moment geen knelpunt. Onderhoud van de oevervegetatie zal echter nodig zijn om deze 

situatie in stand te houden. 
Omdat het plassen betreft verwachten we weinig stroming in het gebied, ondanks dat er 
veel water wordt ingelaten voor de drinkwatervoorziening. Het effect van wind op stro-
ming zal hier ook meevallen gezien de kleine strijklengte. Het is dan ook geen knelpunt. 
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Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 
De soortenrijkdom als goed wordt beoordeeld. Dit is dan ook geen knelpunt hier. Er is 
een gevarieerdere onderwaterbegroeiing aanwezig., zoals verschillende soorten krans-
wieren, fonteinkruiden, waterranonkel, aarvederkruid, zannichellia en waterpest enz. 
Drijfbladplanten komen in de maatlat (M23) voor dit waterlichaam niet voor. 
De voedselrijkdom is over het algemeen geen knelpunt. Hoogstens lokaal omdat er een 
aalscholver kolonie aanwezig is in het gebied. De voedselrijkdom is laag. De fosforcon-
centratie is zelfs zeer laag te noemen (0,04mg/l).Stikstof totaal is niet zeer laag te noe-
men maar voldoet aan de gestelde norm.  
Licht is geen beperkende factor voor de aanwezigheid van drijfplanten en ondergedoken 
waterplanten. Het doorzicht is goed, algen scoren maximaal op de maatlat. Er kan vol-
doende licht op de bodem komen. De wateren zijn voldoende diep en er is ook voldoende 
ondiep water aanwezig (gezien de aanwezigheid van emerse vegetatie). 
Gezien de plantengroei is bagger op dit moment geen knelpunt. Om de wateren in stand 
te houden zal er in de toekomst wel gebaggerd moeten worden.  
 
In 2011 is tijdens de KRW visbemonstering 82 kg/ha karper en 11 kg brasem per hectare 
gevangen. Er is ook graskarper gevangen. De karper kan vanaf 30 kg karper/ha, (Schef-
fer) knelpunt vormen op de gewenste ecologische toestand door het omwoelen van de 
bodem. Dit effect treedt nog niet op, maar dit kan in de toekomst wel optreden. De gras-
karper in inlandse watersystemen is niet gewenst we adviseren dan ook om deze soort 
niet uitzetten en zoveel mogelijk te verwijderen uit de plassen. 
 
Habitat voor macrofauna 
De habitat voldoet. Er is voldoende en een gevarieerde begroeiing in het water aanwezig 
is. Dit biedt een gevarieerd habitat voor de macrofauna. Ook het aantal soorten in ma-
crofauna is vergelijkbaar met andere wateren binnen Rijnland. De alkaliniteit is niet ge-
schikt voor een M23 macrofauna, dit kan verklaren waarom het oordeel voor macrofauna 
matig is.l  
 
Habitat voor vissen 
De habitat voor vissen voldoet aangezien de plassen over het algemeen voldoende groot 
zijn en er emerse en verschillende soorten ondergedoken waterplanten zijn. De ecologie 
is aangepast op de isolatie van de duinplassen. De waterdiepte bedraagt maximaal 4 me-
ter en is plaatselijk verondiept. Er is een gevarieerde diepteverdeling en plantengroei in 
het water.  
Oever- en waterplanten zijn voldoende ontwikkeld om een goede habitat te leveren voor 
de vissen.  De plantengroei biedt ook paaigebied en bescherming tegen predatie van vis-
sen. Er is een gevarieerd leefmilieu voor verschillende soorten vissen. 
 
Het aantal soorten is beperkt maar dit is normaal bij geïsoleerde wateren. Omdat de vis-
stand wordt gedomineerd door (gras)karper verwachten we dat er ook delen zonder be-
groeiing aanwezig zijn waar de karpers foerageren. Dit kan vanaf 30kg karper/ha dit een 
knelpunt kan zijn en kan de suboptimale KRW-score verklaren.  
 
Knelpunt 

Er is geen knelpunt. 

 

 
 
ESF4 = groen 

 

Maatregelen 

- Niet van toepassing 
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4.4 ESF5 verspreiding 

De ecologische kwaliteit is beter naarmate er meer verschillende soorten planten en die-
ren in het waterlichaam voorkomen. De afwezigheid van gewenste soorten kan worden 
verklaard door de afwezigheid van het benodigde habitat (fysieke standplaatsen of kwali-
teit) of doordat de soorten het geschikte habitat niet kunnen bereiken (doordat onge-
schikt habitat moet worden gepasseerd of doordat fysieke barrières aanwezig zijn tussen 
geschikt leefgebied in het waterlichaam en het leefgebied van gewenste soorten buiten 
het waterlichaam. ESF5 voldoet als verspreiding niet de belemmerende factor is voor het 
bereiken van de gewenste biologische toestand. 
 
De wateren zijn geïsoleerd gelegen ook van elkaar. Binnen de wateren zelf zijn er echter 
geen barrières. Dit is geen knelpunt, want dit hoort bij duinwateren, waar in afzonderlijke 
valleien duinwateren aanwezig zijn. 
 
Verspreiding van vegetatie 
De verspreiding is niet beperkend voor de samenstelling van de plantengroei van het 
waterlichaam. Er zijn verschillende soorten waterplanten in de omgeving van het waterli-
chaam. De planten kunnen niet via het water verspreid worden. Waarschijnlijk zijn deze 
planten aanwezig door de gevarieerde omstandigheden in de wateren (afwisseling tussen 
zand en organisch materiaal op de bodem en de waterkwaliteit in de meren). 
 
Verspreiding van macrofauna 
 
Verspreiding kan alleen actief of passief door de lucht plaatsvinden. Er wordt veel rivier-
water naar de plassen aangevoerd. Dit wordt vooraf gefilterd en gezuiverd. We verwach-
ten dat er weinig organismen met het rivierwater in de plassen terechtkomen.  
 
Verspreiding van vissen 
Binnen de wateren zelf zijn er geen barrières. Vissen kunnen in het algemeen naar diep 
water voor overwintering en ondiep water voor paaien en opgroeien bereiken. Het leef-
gebied is wel groot genoeg zodat geen aanvullende maatregelen nodig zijn. 
 
Knelpunt 

Er is geen knelpunt 
 

 

 
 
ESF5 = groen 

 
 
 
 

 

Maatregelen 

Niet van toepassing. 

4.5 ESF6 verwijdering 

ESF6 voldoet als verwijdering van planten door schonen/maaien of graas door verschil-
lende organismen niet beperkend is voor de ontwikkeling van een diverse oevervegetatie 
en begroeiing met drijfbladplanten en ondergedoken waterplanten. Verwijdering van vis-
sen door mens en dier mag niet beperkend zijn voor een diverse visstand. 
 
Verwijdering van waterplanten 
Er worden een beperkt aantal watergangen langs de oostkant van het waterlichaam door 
Rijnland beheerd. Voor al deze watergangen is berekend wat er minimaal geschoond kan 
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worden om de afvoer van water nog voldoende te garanderen. De verwijdering is geen 
knelpunt omdat de huidige toestand van de begroeiing goed is en het kleine trajecten 
betreft.  
Het onderhoud van de overige watergangen is naar verwachting voldoende, omdat er 
een voldoende en gevarieerde vegetatie is. Drinkwaterbedrijf Dunea verzorgt het onder-
houd. Er is weinig informatie over schoning van de wateren. Bekend is dat de wateren in 
het verleden zijn gebaggerd (zie gebiedsdocument KRW1). Omdat het vooral meren be-
treft verwachten we overigens weinig schoning van begroeiing. Dit is geen knelpunt. 
 
In 2011 is tijdens de KRW visbemonstering 82 kg/ha karper (waaronder graskarper) en 
11 kg brasem per hectare gevangen. Alhoewel nog niet zichtbaar, kan dit gezien de hoe-
veelheid in de toekomst negatieve effecten geven. De graskarper is in inlandse watersys-
temen niet gewenst vanwege vraat van vegetatie. 
 
De begroeiing voldoet aan de KRW score. In de begroeiing zijn geen effecten van de vol-
gende organismen zichtbaar. Beïnvloeding door vee, vogels, rivierkreeften of muskusrat-
ten vormt geen knelpunt.  
 
De begrazing door vee is op de onderstaande kaart weergegeven, dit vindt plaats op lo-
caties waar geen water is. Vee heeft geen negatief effect heeft op de KRW score van 
planten in het gebied. Er zijn zeker watervogels/ganzen aanwezig. Deze zullen oever- en 
waterplanten eten. De provincies zijn bezig om de hoeveelheid zomerganzen terug te 
brengen. Begrazing van vogels is daarmee geen knelpunt. Er zijn geen waarnemingen in 
de NDFF van rivierkreeften  en slechts een waarneming van de muskusrat in het gebied.  
 
 

 
Figuur 3 Verwijdering van vissen en andere organismen 
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Er zijn geen beroepsvissers op de plassen actief. Sportvissers hebben hier geen visrech-
ten volgens rapport inventarisatie visrechten. Er zijn geen aanwijzingen dat het wegvan-
gen van lengteklassen van vis een knelpunt is. Er is veel begroeiing aanwezig die be-
scherming biedt tegen predatoren zoals aalscholvers, reigers en roofvissen. Het baars 
bestand bestaat nagenoeg alleen uit eenzomerige exemplaren. Het blankvoorn bestand 
heeft een evenwichtige leeftijdsopbouw waarbij de eerste drie jaarklassen goed te onder-
scheiden zijn. Bij karper zien we meerdere lengtes. Graskarper is gevangen in de lengte-
range van 65 tot 93 cm. Van de overige vissoorten zijn slechts één of enkele exemplaren 
gevangen of is geen duidelijk onderscheid in jaarklassen te maken. 
 
Er broeden meer dan 100 paar (veel) aalscholvers in het gebied. Deze zullen zeker vissen 
uit de meren vangen. We hebben geen indicatie dat een op dit moment een knelpunt is 
in het gebied. Andere visetende vogels lijken niet in grote hoeveelheden aanwezig te zijn. 
 
Er zijn watervogels en/of ganzen aanwezig. Deze zullen oever- en waterplanten eten. De 
provincies zijn bezig om de hoeveelheid zomerganzen terug te brengen. De begroeiing 
voldoet aan de KRW. 
 
Knelpunt 

Er is geen knelpunt. Wel adviseren we om met beheerder bespreken van het uitzetten en 
verwijderen van graskarper en verminderen van karper te bespreken. 

 

 
 
 
ESF6 = groen 
 

Maatregelen 

Niet van toepassing. 
 
Extra maatregelen 

We adviseren om wel een gesprek te voeren met de beheerder over het beheer en de 
visstand. Om de huidige toestand te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Maatre-
gelen kunnen o.a. zijn: graskaper niet uitzetten, graskarper wegvangen, karper hoeveel-
heden verminderen, regelmatig baggeren om de wateren in stand te houden, oeverbe-
heer, beperken van beschaduwing enz. 

4.6 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. 
 
In de gewenste situatie leidt de organische belasting niet tot lage zuurstofconcentraties.  
 
Er zijn geen humane bronnen van organische belasting bekend in KRW-waterlichaam 
Meijendel en Berkheide. 
Wel kunnen natuurlijke bronnen hier een rol spelen, zoals: bladval, vogelkolonies en der-
gelijke. Er wordt vanuit gegaan dat deze bron van organische belasting niet beperkend is 
voor de waterkwaliteit die bij dit gebied hoort. 
 
De zuurstofhuishouding wordt op het KRW-meetpunt als goed beoordeeld.  
 
In dit duingebied zijn geen zwemwaterlocaties aanwezig. 
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Knelpunt 

Er is geen knelpunt. De zuurstofgehaltes zijn de hele dag voldoende hoog. Vissen en an-
dere dieren gedijen. Het water is helder. 

 
 
 ESF7 = groen 

 
 

 
Maatregelen 

Niet van toepassing. 

4.7 ESF8 toxiciteit 

In de gewenste situatie voldoen alle chemische stoffen – niet zijnde de biologie onder-
steunende parameters – aan de normen. Dit betreft alle compartimenten van het water-
systeem: water, waterbodem en organismen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de gif-
tigheid van de bodem voor wortelende waterplanten (veenbodems, sulfide). 
 
Oppervlaktewater 
Het waterlichaam Meijendel en Berkheide voldoet voor het jaar 2018 niet voor de chemi-
sche parameters ammonium (NH4), benzo(g,h,i)peryleen (BghiPe), cypermetrin en 
perfluoroctaansulfonaat (PFOS). 
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van de meetlocaties PLD-SF-INF002, 
OW950-012 en OW950-022 voor de jaren 2015, 2016 en 2017 doorgerekend op poten-
tiele effecten op de ecologie. Hieruit blijkt dat deze verwaarloosbaar zijn (msPAF-score1 
bedraagt maximaal 0,2%; bij 66 van de 71 monsters is de msPAF-score 0,0%). 
 
Ammonium is in heel Rijnland en Delfland een probleemparameter volgens de formele 
toetsing. Uit de berekeningen  met de Toolkit blijkt het ecologisch effect marginaal (max. 
msPAF is 0,2%). De totaal stikstofconcentratie is in dit waterlichaam relatief hoog 
(toetswaarde 2,63 mg N/l). Er zijn geen andere stikstof bronnen bekend, dan de water-
aanvoer ten behoeve van drinkwaterwinning en diverse natuurlijke bronnen (achter-
grondbelasting) zoals bijv. vogelpoep en atmosferische depositie. 
 
Prioritaire stof benzo(g,h,i)peryleen is in 2018 (net) boven de rapportagegrens aange-
troffen. PFOS en cypermethrin – twee nieuwe prioritaire stoffen - zijn niet in dit waterli-
chaam zelf aangetroffen, maar gemeten op het gekoppelde Toestand en Trend monito-
ringspunt. BghiPe en PFOS zijn beiden stoffen die potentieel overal aangetroffen kunnen 
worden (ubiquitaire stof).  
 
Waterbodem 
De waterbodemkwaliteit - het onderhoudsbagger uit de watergangen langs de randen 
van het waterlichaam - voldoet aan de Rijnlandse normen. Enkele trajecten lieten in 
2006 nog licht verhoogde gehalten met cadmium, PCB en pentachloorbenzeen (QCB) 
zien. Dit betrof onder andere trajecten in Lentevreugd (voormalig bollengebied). Andere 
waterbodems waren/zijn ‘schoon’.  
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten toxische stoffen in organismen bepaald. 
 
 

                                           
1 msPAF= meer stoffen Potentieel Aangetaste fractie van lagere soorten; het aandeel van het aan-
tal soorten dat door de combinatietoxiciteit van alle gemeten stoffen negatief  wordt beïnvloed. 
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Knelpunt 

De normen voor chemische verontreinigingen in oppervlaktewater worden overschreden. 
 
 
 ESF8 = rood 
 
 

 

Maatregelen 

- Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het ecologisch effect marginaal (msPAF 
is 0,2% of minder) en de mogelijke bronnen zijn gekoppeld aan de gebruiksfunctie 
(natuur, en drinkwaterwinning). Geen maatregelen; 

- Benzo(g,h,i)peryleen: Deze verontreiniging komt voornamelijk via atmosferische de-
positie in het watersysteem terecht (Emissieregistratie 2018) of zit mogelijk in het 
aangevoerde water ten behoeve van drinkwaterbereiding. In beide gevallen is aanpak 
van diffuse bronnen via generiek (landelijk) beleid het meest voor de hand liggend. 

 
Noot: Cypermetrin en PFOS zijn in de periode 2014 t/m 2018 niet in dit KRW-
waterlichaam aangetroffen. Maatregelen in dit waterlichaam om vervuiling met deze stof 
te voorkomen zijn daarom niet aan de orde. 
 

4.8 Conclusie ESF 1-8 

Alleen ESF 8 scoort slecht. 
 
 
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 

Op basis van de opgehaalde input is het onderstaande advies opgesteld ten aanzien van 
de maatregelenlijst. Op de externe sessie hebben de provincie Zuid-Holland en Sportvis-
serij MidWest Nederland  hun waardering voor Meijendel en Berkheide uitgesproken en 
dat zij geen aanpassingen nodig vinden.   
 

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de opgehaalde input per stakeholder. 

 

 Maatregel Code Advies  Aandachtspunten  

1 Generiek emissie-
beleid 

G01 Geen advies, geen input vanuit 
gebiedsproces 

  

5.3 Aandachtspunten voor planuitwerking en uitvoering 

Er zijn een aantal aandachtspunten benoemd voor de planuitwerking en de uitvoering 
van de maatregelen, te weten;  
 
Interne sessie Duurzame ontwikkeling van vliegveld Valkenburg (zie kaart). 
Gemeente Actualiteit van de PFAS-norm.  
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5.4 Kaart  

 
Figuur 4: Kansenkaart gebiedsproces 
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5.5 Conclusie SF9 

Op basis van de opgehaalde input is geadviseerd geen maatregelen af te laten vallen. Er 
zijn twee aanvullende maatregelen/aandachtspunten gegeven. Volgens de redeneerlijn is 
er geen noodzaak dit op te pakken. 
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6. Synthese Meijendel en Berkheide voor de derde tranche KRW (2022-2027) 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRWportaal 

 

Maatregel ESF  

KRW 

maatre-

gel.Code 

Naam  (KRW portaal) LokaalID 

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

8 S06 
Aanpak chemische stof-
groep normoverschrijdin-
gen (svs, n-u, u) 

NL13_48-030 

Meeliften met landelijk aanpak 
diffuse bronnen (aanpak bronnen 
in aangevoerd Maas-water) 

8 G04 
Overige maatregelen - lan-
delijk beleid diffuse bron-
nen 

BM/GB 

 

 
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 1 Goed 

biologie Waterplanten 0.6 0.6 0.63 Goed 

Biologie  Macrofauna 0.45 0.4 0.39 Matig 

biologie Vissen 0.4 0.6 0.64 Goed 

BOS Stikstof 3.6 3.6 2.63 Goed 

BOS Fosfor 0.1 0.1 0.04 Goed 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 88 Goed 

BOS pH 6.5-8.5 6.5-8.5 8 Goed 

BOS Chloride 200 200 45 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22.9 Goed 

BOS Doorzicht 0.9 0.9 1.97 Goed 

 
Het doel van Macrofauna wordt aangepast. Het doel wordt in 2014 en 2017 reeds be-
haald.  
Het doel voor vis wordt aangepast naar boven door reeds behaalde resultaten. 
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Bijlage 1. Sessies en stakeholders 

Sessies  

 

Interne sessie met relatiemanagers en gebiedscoördinatoren en met praktische 

en omgevingsbril 

Datum: 28 november 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. Daarop is ver-
volgens input geleverd door relatiemanagers en gebiedscoördinatoren. Zij hebben input 
geleverd vanuit een respectievelijk strategische/tactische en tactische/operationele bril.  
Er is ook gesproken met een projectleider en omgevingsmanager van diverse KRW2-
uitvoeringsprojecten en iemand van het cluster realisatie en onderhoud. Zij hebben input 
geleverd vanuit een praktische en technische invalshoek. Ten slotte was er een afvaardi-
ging van het landbouwteam aanwezig.  
 

Externe sessie 

Datum: 22 januari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Deze sessie was georganiseerd voor externe 
stakeholders op het gebied van industrie, visserij, watersport en grote gebiedspartijen. 
De stakeholders zijn eerst geïnformeerd over het doel van de KRW en het gebiedsproces. 
Daarna is toelichting gegeven op de analyse en de beoordeling 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. 

 
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 en contactpersonen van natuur- en milieuorganisaties die waren genoemd als 
stakeholder van Rijnland in interne sessies. Ook waren enkele drinkwaterbedrijven aan-
wezig als beheerder van Natura2000-gebieden. De stakeholders zijn eerst geïnformeerd 
over het doel van de KRW en het gebiedsproces. Daarna 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. De stakeholders 
hebben vervolgens input geleverd vanuit het belang van hun sector. 
 

Interne stakeholders 

 

Stakeholder Geraadpleegd op   

Naam Functie  

Gerard van Bruggen Relatiebeheerder 28 november 2019 
Johan Kolk Relatiebeheerder 28 november 2019 
Marcel Betgen Gebiedscoördinator 28 november 2019 
Marco van Duijn Gebiedscoördinator 28 november 2019 
 

Externe stakeholders 

 

Organisatie  Sector Geraadpleegd op 

Hengelaarsbond voor Leiden en 
Omstreken  

Sportvisserij 22 januari 2020 

Sportvisserij Zuidwest Nederland Sportvisserij 22 januari 2020 
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Sportvisserij Midwest Nederland Sportvisserij 22 januari 2020 
NOB Recreatie (onderwatersport)  22 januari 2020 
KNWV Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
ADV Atlantis Alphen aan den Rijn Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
NVT Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
HISWA Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
HSV Haarlem e.o. Sportvisserij 22 januari 2020 
Provincie Zuid Holland Overheid  22 januari 2020 
TKBN Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
Visserijbedrijf firma D. Kraan Beroepsvisserij 22 januari 2020 
Recreatie Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Zuid-Hollands Landschap Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Waternet Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Stichting Duinbehoud Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Dunea Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Natuurmonumenten Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Landschap Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Recreatie Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Gemeente Katwijk Overheid  20 januari 2020 
Gemeente Wassenaar Overheid  11 maart 2020 
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Bijlage 2. Input 

Opgehaalde input per maatregel 

 
Generieke maatregelen 

Maatregel 1 Aanpak van diffuse bronnen via generiek (landelijk) beleid 

Gemeente 
Wassenaar 

Betreft hier een natuurgebied (N2000) dat in eigendom is van Dunea/SBB en 
PZH. Hier wordt al heel veel gedaan om de natuur (water) te beschermen. 
Geen contact gezocht met de eigenaren. 
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Bijlage 3. Technische doelaanpassing 

Het doel van Macrofauna wordt aangepast. Het doel wordt in 2014 en 2017 reeds be-
haald. 
 
 
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 0.39 Matig 0.4 Matig 

 
De afgelopen metingen waren reeds 0.4 echter door spreiding is de toets waarde 0.39. er 
worden geen verdere maatregelen getroffen in dit waterlichaam, huidige situatie wordt 
doel. 
 
Het doel voor vis wordt aangepast naar boven door reeds behaalde resultaten. 
 
Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-

Verkenner. 

 
Meijendel en Berkheide heeft in de KRW-verkenner de volgende eigenschappen mee ge-
kregen vanuit de gebruikte shapefile van het waterlichaam. 
 
ID Name WFD

TYPE 
WATERBODID MO-

DEL-
TYPE 

WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 

1
7 

Meijendel en 
berkheide 

M23 NL13_17_2 other Vol 1470878 The_geom 

 
Meijendel en Berkheide, NL13_17_2 is een M23. In de volgende tabel zijn de gekozen 
parameters weergegeven die relevant zijn voor M23. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

2.37 10% generieke emissiereductie 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0.036 10% generieke emissiereductie 

Shore Oeverinrichting (3 
klassen) 

2.5 Voldoende talud en oevervegetatie 
(Geen NVO’s) 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klas-
sen) 

2 Vast peil 
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Uit de Technische GEP berekening komen voor Meijendel en Berkheide de volgende GEP 
waarden volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-
maatlat die geldt voor M23. 
 
Vis (GEP: 0.47) 
Alg (GEP: 0.75) 
Macrofyten (GEP: 0.65) 
Macrofauna (GEP: 0.5) 
 
De KRW-Verkenner geeft zeer verschillende waarden dan het expert oordeel. Vanwege 
de grote versnippering van het waterlichaam gaan we uit van het expert oordeel en 
wordt de KRW-Verkenner voor dit waterlichaam niet gebruikt in de technische doelaflei-
ding. 
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