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1. Samenvatting beoordeling en maatregelen 

KRW-toetsing 

 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de KRW beoordeling 2018. De biologie is 
geclassificeerd als ontoereikend en de chemie is geclassificeerd als slecht. Volgens het 
one out all out principe is het eindoordeel: voldoet niet. De uitwerking van de huidige 
toestand van het systeem is verderop in het document gegeven. 
 

Tabel 1, Oordeel KRW maatlatten 2019 

   
 
ESF-analyse 

 
In tabel 2 is de toetsing op de ecologische sleutelfactoren gegeven. De ecologische 
sleutelfactoren zijn bedoeld om ter ondersteuning gebruikt te worden bij het opstellen 
van maatregelen om de biologische toestand in het systeem te verbeteren. De 
productiviteit van het water, de habitatgeschiktheid en de toxiciteit worden als 
onvoldoende beoordeeld. ESF 1, 4 en 8 zijn rood. Dit betekend dat de maatregelen 
vooral gefocust moeten zijn op bronaanpak nutriënten en chemicaliën en op de inrichting 
van het watersysteem.  De uitwerking van de verschillende ESF’s is verderop in het 
document gegeven. 
 
Tabel 2, Toetsing Ecologische sleutelfactoren 2018 

Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  

ESF Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  
ESF 4 Habitatgeschiktheid  
ESF 5 Verspreiding  

ESF 6 Verwijdering  
ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  

 
Maatregelen 

 

In tabel 3 zijn de maatregelen opgenomen die zijn voorgesteld om de ESF’s die als 
‘onvoldoende’ worden beoordeeld te verbeteren. Ook is daarin het advies terug te vinden 
vanuit het Gebiedsproces (SF 9). De uitwerking van het Gebiedsproces is verderop in het 
document gegeven. Verbetering van dit waterlichaam kan worden bereikt door 
bronaanpak, inrichtingsmaatregelen en het doen van aanvullend onderzoek. 
 
Type maatregel ESF Maatregel-

code 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijding (svs, nu, s) 8 S06 
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De kwaliteit van het (uitgeslagen) polderwater verbeteren 
en/of het aandeel polderwater in het boezemwater verkleinen. 1 

G01 

Doorspoelen polders verminderen 7, 8 IN03 
Emissies uit de AWZI’s reduceren (IM01 en G01) 8 IM01 
Emissies uit de landbouw in achterliggend gebied (de polders) 
reduceren. 8 

G01 

Harde oevers vervangen door natuurvriendelijke oevers 
eventueel met vooroevers, dit in combinatie met 
onderwaterhout en de oeverlengte laten toenemen, door 
eventueel inhammen, schiereilanden of eilanden te creëren, dit 
combineren met luwtes voor drijvende planten. 4 

IN07 

Meeliften met landelijk aanpak diffuse bronnen PAKs 8 G04 
Vismigratieplan 5 IN15 
Onderzoek doen naar het uitblijven van het voorkomen van 
ondergedoken waterplanten. 4 

S01 

 
Verder wordt de aanvullende maatregel: “Minder doorspoelen polders” als kansrijk 
aangegeven. 
 
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 0,69 Goed 

biologie Waterplanten 0,15 0,15 0,12 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,25 0,25 0,29 Goed 

biologie Vissen 0,6 0,15 0,16 Goed 

BOS Stikstof 1,3 2,2 2,40 Matig 

BOS Fosfor 0,06 0,62 0,69 Matig 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 98 Goed 

BOS pH 5,5-7,5 5,5-8 8,1 Matig 

BOS Chloride 350 400 396 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 25,5 Matig 

BOS Doorzicht 0,9 0,9 1,67 Goed 

 
Uit de technische doelaanpassing voor KRW3 volgt een wijziging voor de doelen van 
Vissen, stikstof, fosfor, pH en chloride. Op basis van het bovenstaande maatregelen en 
technische doelaanpassingen wordt verwacht dat de Mooie Nel en Liede in 2027 voldoet 
aan de doelstellingen. 
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2. Kenmerken waterlichaam 

2.1  Administratieve gegevens Mooie Nel en Liede 

 
Tabel 3, Administratieve gegevens Mooie Nel en Liede 

Parameter Waarde  

 

 
Figuur 1. Locatie 

KRW code NL13_16_2 
KRW meetpunt Voor KRW2/3: RO308. 

Voor KRW1 was het meetpunt 
NL13_RO001. Vanwege het aanpassen 
van de begrenzing valt dit meetpunt 
buiten het waterlichaam. 

Watertype M14 (ondiepe (matig grote) gebufferde 
plassen) 
KRW1: M30 

Status Kunstmatig 
Polder of boezem Boezem 
Natura 2000-gebied Nee 
Zwemwaterlocatie Nee 

 

Begrenzing 

In de eerste planperiode hoorde het Spaarne bij dit waterlichaam. Het Spaarne hoort nu 
bij het waterlichaam Ringvaart Haarlemmermeer, omdat dit wat watertype betreft beter 
past. In figuur 1 is een kaartje van de locatie van de Mooie Nel en Liede gegeven. 
 
Het kleinere boezemwater rondom het waterlichaam is als zoekgebied aangewezen. Zie 
hierover onderstaande tekstbox.  
 

Zoekgebieden  

In de kleinere wateren buiten het waterlichaam is voor inrichtingsmaatregelen vaak meer 
ruimte beschikbaar dan in het eigenlijke waterlichaam (veelal de hoofdwatergangen). 
Bovendien is het vanuit de afvoer- en scheepvaartfunctie vaak ongewenst om in de 
primaire wateren inrichtingsmaatregelen te treffen. Rijnland introduceert daarom de 
“zoekgebieden”. Dit zijn gebieden die hydrologisch met een waterlichaam zijn verbonden 
(ze liggen in het zelfde peilgebied als het waterlichaam en zijn niet gescheiden door 
stuwen of dammen) maar die niet tot het waterlichaam worden gerekend.  
 
De zoekgebieden hebben geen officiële status. Wel hebben ze een belangrijke invloed op 
de waterlichamen. Hierdoor tellen maatregelen in zoekgebieden mee voor het 
betreffende waterlichaam en worden de doelen van het waterlichaam afgestemd op de 
mogelijkheden in het zoekgebied.  

 
Het waterlichaam en het zoekgebied zijn weergegeven in figuur 2. 
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Figuur 2. KRW-waterlichaam Mooie Nel en Liede 

Noorder Buitenspaarne 
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2.2  Landgebruik 

 
Figuur 3. Landgebruik rondom het waterlichaam 

 
Tabel 4. Verdeling landgebruik waterlichaam 

Naam waterlichaam 
Mooie Nel en 
Liede 

ID NL13_16_2 

oppervlakte 1195964m2 

Landgebruik  (%) 

agrarisch gras 1% 

bebouwd  4% 

natuur 3% 

water 92% 
 
Functie Mooie Nel en Liede: 

- Boezemfunctie (waterberging, wateraan- en -afvoer). 
- Recreatievaart, beroepsvaart. 
- Voor een deel: Natuurnetwerk Nederland 
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2.3  Hydrologie en morfologie 

Mooie Nel is een doorstroomd onderdeel van de boezem. Uit het zuiden stroomt ca 
50.000.000 m3/jaar binnen en uit het noorden zo’n 11.000.000 m3/jaar. De af en 
uitspoeling op het waterlichaam zelf is verwaarloosbaar in vergelijking met de 
doorstroming van de boezem. 
 

De verblijftijd van Mooie Nel en Liede is rond 30 à 40 dagen.  
 
De maximale diepte van Mooie Nel is 20 meter. De gemiddelde diepte is 4,5 meter. 
Het deel Mooie Nel, van dit waterlichaam, stratificeert in de zomer enigszins. Het 
metalimnion beslaat de diepten tussen 8 en 15 meter.  
 
Ongeveer tweederde van de oevers van de Mooie Nel is verdedigd. Ongeveer de helft van 
de oevers van de Mooie Nel is begroeid met riet. Een verdere uitwerking van de huidige 
situatie wordt gegeven in het volgende hoofdstuk. 
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3. Terugblik KRW 1 en 2 

3.1  Doelstellingen KRW 2 

 
Tabel 5. Doelstellingen Mooie Nel en Liede 

Parameter Defaultnorm M14 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

   Biologisch kwaliteitselementen 
  Algen 0,6 0,6 

Waterplanten 0,6 0,15 

Macrofauna 0,6 0,25 

Vissen 0,6 0,6 

   Biologie  ondersteunende 
stoffen (BOS) 

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

Fosfor (mg/l) 0,09 0,09 
Zuurstof (%) 60%-120% 60%-120% 
Zuurgraad 5,5-8,5 5,5-8,5 
Chloride (mg/l) 200 350 

Temperatuur (graden Celcius) 25 25 
Doorzicht (m) >0,9 0,9 

*In rood de aangepaste doelen 

 
De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS) hebben 
per watertype een defaultnorm (Stowa rapporten  2012;31 en 34). Deze doelen kunnen 
worden aangepast door de waterbeheerder. De aanpassingen moeten wel onderbouwd 
worden met argumenten.  
 
Voor de Mooie Nel en Liede (watertype M14) zijn de doelen voor waterplanten en 
macrofauna aangepast, omdat er vanwege opwerveling door scheepvaart en wind er 
geen verbeterde plantengroei optreden. Dit geldt tevens voor de macrofauna. Ook is het 
doel voor chloride aangepast vanwege de zoutintreding bij Spaarndam 
 
De chemische doelen zijn voor alle waterlichamen gelijk. Het is niet mogelijk om voor de 
chemie de doelen aan te passen. De chemische doelen kan je vinden op 
https://rvszoeksysteem.rivm.nl/  
 

3.2  Maatregelen 2009 – 2019 

Tijdens KRW planperiode 1 zijn geen maatregelen uitgevoerd. Verwacht werd met 
algemeen landbouwbeleid de biologische GEP doelen te halen. Hieronder zijn de 
maatregelen uitgevoerd tijdens KRW planperiode 2 weergegeven. 
 
Tabel 6. Maatregelen KRW2 

Nr Maatregel Type maatregel 

maatregel 
KRW 2 Studiemaatregel benodigde 

maatregelen Mooie Nel en Liede 
Studiemaatregel 

KRW 2 Behoud en beheer oeverbegroeiing Beheersmaatregel 
KRW 2 Onderzoeksmaatregelen 

Landbouwemissies 
Onderzoeksmatregel 

https://rvszoeksysteem.rivm.nl/
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KRW 2 Onderzoeksmaatregel mosselen Onderzoeksmaatregel 
 

3.3  Ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie 

 

 
Figuur 4. Trend EKR voor de vier ecologische KRW maatlatten 

 
 

 
Figuur 5. Trend voor enkele fysisch-chemische parameters in de Mooie Nel en Liede 

 
Beschrijving van de ontwikkeling die je ziet o.b.v. bovenstaande figuren, bijv.: 

Doorzicht en algen lijken sinds 2009 een verbeterende trend te vertonen. Mogelijk dat 
waterplanten volgt. Voor de overige biologische maatlatten is nog geen verandering 
zichtbaar. 
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3.4  Toestand 2018 

Het water is erg voedselrijk (fosforconcentratie rond de 0,7 mg/l). De algen concentraties 
zijn periodiek hoog, maar niet zo hoog als op basis van het fosforgehalte verwacht wordt. 
Het doorzicht is gemiddeld bijna een meter. De algengroei is door een andere factor dan 
fosfor gelimiteerd. 
 

 
Figuur 6. Oordeel Mooie Nel en Liede 

 
 
  



_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Pagina 12 van 35  Hoogheemraadschap van Rijnland 

19.061772 

4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

4.1  ESF 1 productiviteit water 

Ecologische sleutelfactor 1 voldoet als er geen overschot aan nutriënten is. Opgelost 
fosfor raakt dan uitgeput in het groeiseizoen in combinatie met lage algenbiomassa. 
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. 
 

ESF1 voldoet als de externe belasting lager is dan de kritische belasting van het 
watersysteem. 
 
In Mooie Nel en Liede is fosfor in overmaat aanwezig. De geschatte externe belasting is 
90 mg P/m2/dag. De belasting van het waterlichaam is op 2 manieren getoetst: 1) het 
metamodel van PC lake en 2) de formule van Vollenweider.  
 

1) PCLAKE: De kritische belasting van de plassen ligt rond 0,9 mg P/m2/dag. De 
externe belasting van dit waterlichaam is daarmee ruim 100 keer te hoog.  
2) VOLLENWEIDER: De actuele belasting is 38.250 kg P/jaar terwijl de toelaatbare 
drempel rond 380 kg P/jaar ligt, dus ook 100 keer te hoog 
 

Knelpunten 

In het waterlichaam treden drijflagen van blauwalgen met regelmaat op. Op basis van de 
hoge belasting, de hoge nutriëntbeschikbaarheid en ook het optreden van blauwalgen 
staat ESF1 op rood. De belangrijkste externe bron voor fosfor is het inkomende 
boezemwater. 
 
 

 
ESF1 Rood: de belasting van de Mooie Nel met fosfor is te hoog. 
Drijflagen van blauwalgen treden met regelmaat op. 

 

Maatregelen 

 Generiek landbouwbeleid  
 Generiek beleid AWZI emissies 

 

4.2  ESF 2 licht 

De ecologische sleutelfactor licht voldoet als er voldoende licht op de bodem van het 
water komt zodat ondergedoken waterplanten kunnen groeien. 
 
Mooie Nel en Liede is ingedeeld als ondiepe plas (Type M14). Het KRW doel voor het 
doorzicht (0,9 m) wordt de laatste jaren ruim gehaald. Volgens KRW richtlijn loopt het 
begroeibaar areaal tot 3 meter, hiervan moet een bepaald percentage begroeid zijn. Dit 
vereist een doorzicht van 0,9 m. 
Het doorzicht in Mooie Nel en Liede varieert in de tijd. De gemiddeld grote diepte (4,5m) 
leidt tot sedimentatie. In combinatie met de filterende werking van quaggamosselen en 
driehoeksmosselen is het doorzicht hoger dan op grond van de externe belasting van de 
plassen wordt verwacht, het kan ook komen dat door de korte verblijftijd algen niet tot 
ontwikkeling kunnen komen.  
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ESF 2 Groen: Voldoende licht bereikt de bodem om onderwaterplanten te 
kunnen laten groeien. 
 
 

 

Maatregelen 

Er worden daarom geen maatregelen voorgesteld. 
 

4.3  ESF 3 productiviteit bodem 

De productiviteit van de bodem voldoet als deze geen beperking is voor het ontstaan van 
een diverse plantengroei en algenbloei niet optreedt. 
 
P Nalevering uit de bodem 
De opgeloste P concentratie in het water varieert van 0,4 tot 1 mg P/l gedurende het 
jaar. Het verloop sluit P flux/nalevering uit de bodem niet uit, echter gezien de lage 
verblijftijd (rond 30 dagen) is dit niet te onderscheiden van een resultante van processen 
elders in de boezem. 
 
Gezien de overmatige externe belasting is - los van de vraag of er überhaupt nalevering 
is of niet in dit waterlichaam – aanpak van bodemnalevering ten bate van de P 
concentratie in het water niet zinvol. Het systeem is transport gestuurd. Externe 
belasting is hoger dan potentiële nalevering uit de bodem. 
 

 

 
ESF3 Groen: De productiviteit van de waterbodem is geen knelpunt voor 
de waterkwaliteit. 

 
Maatregelen 

Er worden daarom geen maatregelen voorgesteld. 
 

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 
Ongeveer tweederde van de oevers van de Mooie Nel is verdedigd. Ongeveer de helft van 
de oevers van de Mooie Nel is begroeid met riet. Uit de dwarsprofielen van Het Liede 
blijkt dat een gedeelte van de oevers een flauw talud heeft (1:3 of flauwer). Er zijn 
echter ook steile oevers aanwezig. Er is dus habitat voor emerse planten aanwezig, 
hoewel minder dan gewenst. 
 
Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 
De maximale diepte van het meer bedraagt circa 20 meter. De gemiddelde diepte is circa 
4,5 meter. Op basis van de dwarsprofielen is het zuidelijke deel van het waterlichaam 
(Het Liede) minder diep. De diepte bedraagt hier circa 2 meter. Een aantal kleine ondiepe 
lijnvormige wateren maken ook onderdeel uit van het waterlichaam. Een voldoende groot 
deel van de waterbodem van het meer is begroeibaar. 
 
Het water heeft een chlorideconcentratie van gemiddeld 400mg/l, wat wordt bepaald 
door het binnenkomen van water uit het IJ via de schutsluis en het afvoeren van water 
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uit de Haarlemmermeerpolder. Het zoutgehalte van het water heeft mogelijk een 
beperkende invloed op de soortensamenstelling.  
 
Er is beroeps- en recreatievaart op het waterlichaam. De wind kan gezien de strijklengte 
golven veroorzaken. De vaarbewegingen en windgolven kunnen een negatief effect 
hebben op emerse- drijfbladplanten en mogelijk ook submerse planten. Er zijn ook 
woonboten aan de oevers van de Mooie Nel gelegen. Er zijn in beperkte mate 
natuurvriendelijke oevers aangelegd (waaronder een atol). Zover bekend is de Mooie Nel 
nooit gebaggerd. Er zijn mosselen aanwezig in het meer, het is onduidelijk wat het effect 
hiervan is. 
 
Habitat voor macrofauna 
Water- en oeverplanten zijn zeer belangrijk voor macrofauna. Hierbij is het belangrijk dat 
zowel emerse, drijvende en ondergedoken waterplanten aanwezig zijn. Deze 
afwisselende structuur biedt leefgebied aan een gevarieerde macrofauna samenleving. Er 
is in het waterlichaam te weinig structuur in de vorm van oever- en waterplanten 
aanwezig. 
 
Habitat voor vissen 
Voor vissen hebben planten een belangrijke functie. Vaak is er veel voedsel aanwezig in 
vegetatie (macrofauna). Daarnaast worden plantenrijke zones vaak als paaiplaats 
gebruikt en vinden vissen hier bescherming tegen predatoren. Bepaalde soorten vissen 
leven in open water, zoals grote brasems en snoeken. Variatie in waterdiepte en 
structuur in de vorm van planten is dan ook belangrijk. 
 
De oevervegetatie en ondiepe plantenrijke wateren kunnen als paaiplaats dienen voor 
vissen. Op dit moment is er nog te weinig plantengroei aanwezig voor een evenwichtige 
visstand. 
 
Knelpunten 

Het habitat voor oeverbegroeiing is ongeschikt. 
 
 
ESF4 Rood: Er is minder habitat voor oeverplanten aanwezig dan 
gewenst. Mogelijk zijn dode Quaggamossel en driehoekmossels of 
bagger beperkend voor plantengroei. Windgolven zouden beperkend 
kunnen zijn voor de begroeiing. Beroepsvaart- en recreatievaart zou 
beperkend kunnen zijn voor plantengroei.  
 

 

Maatregelen 

 Onderzoek doen naar het uitblijven van het voorkomen van ondergedoken 
waterplanten. 

 Harde oevers vervangen door natuurvriendelijke oevers eventueel met 
vooroevers, dit in combinatie met onderwaterhout en de oeverlengte laten 
toenemen, door eventueel inhammen, schiereilanden of eilanden te creëren, dit 
combineren met luwtes voor drijvende planten. 
 

4.5  ESF5 verspreiding 

De ecologische kwaliteit is beter naarmate er meer verschillende soorten planten en 
dieren in het waterlichaam voorkomen. De afwezigheid van gewenste soorten kan 
worden verklaard door de afwezigheid van het benodigde habitat (fysieke standplaatsen 
of kwaliteit) of doordat de soorten het geschikte habitat niet kunnen bereiken (doordat 
ongeschikt habitat moet worden gepasseerd of doordat fysieke barrières aanwezig zijn 
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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. 
 
Verspreiding van vegetatie 
Van veel waterplanten kunnen zaden en stukjes plant en wortelstokken lang drijven. 
Andere soorten verspreiden zaden via de wind en ook verspreiding van zaden via vogels 
komt voor. Vanwege de open verbinding van het boezemstelsel- en uitwisseling van 
water met de polders is de verspreiding van planten niet beperkend voor de 
samenstelling van de vegetatie.  
 
Verspreiding van macrofauna 
Macrofauna kan zich op verschillende manieren verspreiden. Dit kan onder andere 
passief door de lucht of in het water maar ook actief door de lucht (vliegen) en in het 
water (zwemmen). Of meeliften met andere dieren, zoals bloedzuigers met vissen enz. 
Het waterlichaam maakt onderdeel van de boezem van Rijnland. In de boezem zijn er 
geen kunstwerken die een barrière vormen voor macrofauna. Wel kunnen boezem 
wateren zonder geschikt habitat als een barrière werken.  
 
Tussen polders en de boezem van Rijnland is er een barrière. Echter hier is ook 
uitwisseling van water door uitmalen- en inlaten waardoor naar verwachting er geen 
grote knelpunten zijn voor macrofauna. We zien met de verspreidingstool van de Stowa 
dat veel soorten relatief grote afstanden kunnen afleggen. De verspreiding is niet 
beperkend voor de samenstelling van macrofauna in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van vissen  
Het waterlichaam maakt onderdeel van de boezem van Rijnland. Tussen de boezem van 
Rijnland en het buitenwater zijn meerdere vispassages aanwezig. De Mooie Nel is dan 
ook goed bereikbaar voor vissen.  
In het waterlichaam is voor vismigratie voldoende habitat (emerse planten zones) op 
relatief korte afstand van elkaar gelegen. Dit biedt beschutting en voedsel. We 
verwachten dat vismigratie binnen het waterlichaam dan ook goed mogelijk is. 
 

 
 
ESF5 Groen: Het water is bereikbaar voor planten en dieren. 
 
 

Maatregelen 

Er worden daarom geen maatregelen voorgesteld. 
 

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 grote wateren van het waterlichaam worden niet geschoond. Een aantal 
hoofdwatergangen die onderdeel uitmaken van het waterlichaam Mooie Nel worden 
onderhouden volgens verschillende onderhoudsconcepten: 
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- 8bc: 1 juni – 15 juli 1 keer schonen, minimaal 25% vegetatie van het natte 
profiel laten staan (ecoloog controleert voorafgaand aan de schoning op nesten 
met bijzondere soorten, Laatste schoningsbeurt voor de najaarsschouw volledig 
schonen.  

- 8c: Laatste schoningsbeurt voor de najaarsschouw volledig schonen. 
- 8cc: vanaf 15 juli 1 keer minimaal 25% vegetatie van het natte profiel laten 

staan, Laatste schoningsbeurt voor de najaarsschouw volledig schonen. 
 
De overige watergangen worden onderhouden door onderhoudsplichtigen. Het is niet 
bekend of delen van de vegetatie hierbij worden gespaard. De schouwregels zijn 
versoepeld. Dit biedt kansen om ook hier vegetatie te laten staan bij de najaarschouw. 
 
Het aandeel bodemwoelende vis (brasem/karper) is te hoog volgens de KRW 
visbemonstering. Dit zou effect kunnen hebben op de begroeiing. Vissoorten die grote 
hoeveelheden waterplanten eten, zoals de graskarperzijn in het waterlichaam niet 
aangetroffen. We verwachten dan ook geen effect van deze vissen op de begroeiing in 
het water.  
 
In de nationale database flora- en fauna zijn er geen waarnemingen van rivierkreeften in 
de Mooie Nel. We gaan er daarom van uit dat kreeften geen effect zullen hebben op de 
vegetatie van het waterlichaam. 
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 
Er zijn geen beroepsvissers actief op de Mooie Nel. Sportvissers hebben wel visrechten 
op het meer. In de KRW visbemonstering is er geen melding gemaakt dat visserij invloed 
heeft op de visstand in het waterlichaam. We verwachten dan ook geen negatieve 
invloed van de sportvissers op de visstand. Er zijn vogels (aalscholvers, reigers) 
aanwezig die vissen onttrekken aan het watersysteem. Er zijn geen aanwijzingen in de 
visstandbemonstering dat dit invloed heeft op de visstand. 
 
Er wordt niet geschoond in het waterlichaam van de mooie Nel en Liede. In het 
zoekgebied wordt wel geschoond. Je kunt eigenaren informeren over de schoning van de 
watergangen om meer vegetatie te laten staan. 

 
 
ESF6 Groen: Verwijdering is geen knelpunt voor de waterkwaliteit. 
 
Maatregelen 

Er worden daarom geen maatregelen voorgesteld. 
 

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. 
 
In het waterlichaam zelf zijn geen bronnen die significant bijdragen aan de belasting met 
organisch materiaal. Potentiële ‘bronnen’ die eventueel significant kunnen bijdragen aan 
de organische belasting zijn: 
 

 Gemaal Verenigde Binnenpolder en gemaal Waarder en Veer; 
 Ongezuiverde lozingen huishoudelijk afvalwater vanuit woonboten of woningen of 

bijgebouwtjes en recreatievaart; 
 Recreatie 
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De inschatting is dat bladval en recreatieve activiteiten zoals sportvissen, eendjes voeren 
en honden uitlaten een marginale bijdrage leveren aan de totale belasting. 
 
Het zuurstofgehalte op de meetlocatie RO308 voldoet voor zuurstofverzadiging. De 
zomergemiddelde zuurstofverzadiging schommelt de afgelopen vijf jaar (2014-2018) 
rond de 100% (tussen 95% en 110%) en scoort daarmee voldoende. 
 
In dit KRW-waterlichaam liggen geen zwemwaterlocaties. Zwemwaterlocatie Veerplas is 
de enige die enigszins afhankelijk is van de waterkwaliteit vanuit Mooie Nel en Liede. De 
beoordeling van dit zwemwater voor het eerst sinds 2014 weer ”goed”. De oorzaak van 
deze verbetering/verslechtering heeft geen relatie met veranderde waterkwaliteit in 
Mooie Nel en Liede.  
 
Om te toetsen of aan de gewenste situatie wordt voldaan kijken we naar de volgende 
parameter: Zuurstofconcentratie (default waarde KRW maatlat). 
 
Ondanks de grote belasting treden er geen normoverschrijdingen op met betrekking tot 
de zuurstofhuishouding of de zwemwaterkwaliteit.  
 
De belasting van het systeem kan nog verder omlaag en wordt met name lokaal een 
verdere ontwikkeling van het ecosysteem ondersteunen. Dit kan door: 

 Aanpak van (onrechtmatige) ongezuiverde lozingen van huishoudelijke 
afvalwater. Dergelijke lozingen die niet via een IBA gaan vinden nog steeds plaats 
op de waterlichaam Ringvaart Haarlemmermeer o.a. vanuit woonboten en 
bebouwing bij bruggen en gemalen.  

 Handhaven op lozingen. 
 

 

 
ESF7 Groen: Organische belasting is geen knelpunt voor de 
waterkwaliteit. 
 
Maatregelen 

Er worden daarom geen maatregelen voorgesteld. 

 

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 Mooie Nel en Liede voldoet/voldeed niet voor de chemische parameter 
ammonium (NH4), fluorantheen, benzo(b)fluorantheen, benzo(g,h,i)peryleen, 
imidacloprid en tributyltin. 
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van het KRW-meetpunt (RO308) 
doorgerekend. De metingen van parameters onder de rapportagegrens worden hierbij 
niet meegenomen. De msPAF-score is in 56 van de 83 monsters 0,0%. Met uitzondering 
van het monster van september 2015 (msPAF-score = 0,5%), hebben de overige 
monsters een score van 0,1% of 0,2%. Daarmee voldoet de waterkwaliteit in de periode 
2014-2018 aan de doelstellingen. 
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De aangetroffen ammonium/ammoniak-concentraties overschrijden de norm, maar 
leiden volgens de toolkit niet tot problemen. De jaargemiddelde concentratie schommelt 
rond de 0,3 mg N/l. De belangrijkste bronnen van ammonium/ammoniak in dit 
waterlichaam zijn de effluentlozingen vanuit de AWZI’s (die lozen op waterlichaam 
Ringvaart Haarlemmermeer) en de emissies vanuit de landbouw (mestgift). 
 
Fluorantheen wordt regelmatig (meerdere keren per jaar) aangetroffen. Omdat de 
rapportagegrens boven de normwaarde ligt, leidt dit tot het niet voldoen aan de norm. 
De MAC-waarde wordt daarbij niet overschreden. 
Benzo(b)fluorantheen en benzo(g,h,i)peryleen voldoen niet aan de norm vanwege een 
éénmalig aantreffen in september 2015 in een concentratie van respectievelijk 0,02 µg/l 
en 0,01 µg/l. Alle andere metingen in de periode januari 2014 t/m oktober 2018 werd 
deze PAK niet boven de rapportagegrens van 0,01 µg/l aangetoond.  
Hiermee werd naast de waternorm ook gelijk in beide jaren de norm overschreden en 
resulteerde de betreffende monster tot een msPAF = 0,5% (met zink als parameter die 
hieraan het meest bijdraagt). 
De bronnen voor PAK in oppervlaktewater zijn atmosferische depositie (met 
achterliggende diffuse bronnen zoals haardvuur en uitlaatgassen verkeer en vervoer), 
uitloging van coatings op vaartuigen of uit verduurzaamd hout, en 
(water)bodemverontreinigingen. 
 
Imidacloprid wordt vrijwel iedere keer aangetroffen, waarbij niet de MAC-normwaarde, 
maar wel de JG-norm wordt overschreden. Dit middel werd begin deze eeuw nog zeer 
veel toegepast, maar is nu nog beperkt toegelaten en dan enkel bij bedekte teelt 
(glastuinbouw). Vanwege de slechte afbreekbaarheid zal dit middel nog lang in het milieu 
aanwezig zijn. 
 
Tributyltin is niet op KRW-meetlocatie RO308 aangetroffen, maar op het gekoppelde 
Toestand en Trend-meetpunt RO001 bij Spaarndam. Deze stof werd o.a. toegepast in 
aangroeiwerende coatings bij zeeschepen en wordt nog altijd in de waterbodem, waar 
ook zeeschepen komen, teruggevonden. 
 
Mogelijk kunnen uitlogende landbodemverontreinigingen nog bijdragen aan de belasting. 
 
Waterbodem 
Er zijn geen kwaliteitsgegevens van de waterbodem in Mooie Nel en Liede beschikbaar. 
 
Organismen 
Er zijn geen biotagegevens (gehalten aan verontreinigingen) beschikbaar. 
 
Knelpunten 

Er zijn chemische verontreinigingen boven de norm aanwezig. 
 

ESF 8 Rood: De normen voor chemische verontreinigingen in 
oppervlaktewater, waterbodem en of organismen worden 
overschreden. (Noot: geen overschrijdingen van de msPAF) 
 
 

 

 

Maatregelen 

Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het ecologisch effect acceptabel 
(msPAF<0,5%). Situatie kan verder verbeterd worden met aanpak van: 

 emissies uit de AWZI’s; 
 emissies uit de landbouw in achterliggend gebied (generiek landbouwbeleid); 
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 generiek emissiebeleid 
 
Overige stoffen: De emissies komen voornamelijk vanuit diffuse bronnen/routes in het 
watersysteem terecht. Deze stoffen zullen vanwege de veelal slechte afbreekbaarheid 
nog langdurige in het watersysteem aanwezig zijn. Drie van deze stoffen worden 
daarnaast incidenteel aangetroffen. Aanpak bestaat uit: 
 

 Meeliften met landelijk aanpak diffuse bronnen;  
 Baggeren van ernstig verontreinigde waterbodems. Hiermee wordt op een 

effectieve methode opgehoopte verontreinigingen uit het watersysteem 
verwijderd. Dit geldt ook voor bagger buiten het onderhoudsprofiel (ter info: 
wanneer een watergang voldoende op diepte wordt bevonden, wordt dit niet 
onderzocht en niet gebaggerd).  
 

4.9  Conclusie ESF 1-8 

Tabel 7, Toetsing Ecologische sleutelfactoren 2018 

ESF 1, 4 en 8 zijn rood. Dit betekend dat de maatregelen vooral gefocust moeten zijn op 
bronaanpak nutriënten en chemicaliën en op de inrichting van het watersysteem.  
 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  
ESF 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.  
 
 Maatregel Code Advies  Aandachtspunten  

1 Generiek landbouwbeleid  
(De kwaliteit van het 
(uitgeslagen) polderwater 
verbeteren en/of het 
aandeel polderwater in het 
boezemwater verkleinen).  

G01 Kansrijk, want 
geen bezwaar 

 Coördinatie en 
aanpak door 
landbouwteam van 
Rijnland. 

2 Onderzoek doen naar het 
uitblijven van het 
voorkomen van 
ondergedoken 
waterplanten. 

S01 Kansrijk, want 
geen bezwaar. 

 Evt. uitbreiden met 
onderzoek naar 
uitblijven 
bovenwaterplanten.  
Hier zijn ook dode  
dode quagga- en/of 
driehoeksmosselen 
aanwezig. Wellicht 
handig om 
uitkomsten van het 
onderzoek daarnaar 
ook in dit onderzoek 
mee te nemen. 

3 Harde oevers vervangen 
door natuurvriendelijke 
oevers eventueel met 
vooroevers, dit in 
combinatie met 
onderwaterhout en de 
oeverlengte laten 
toenemen, door eventueel 
inhammen, schiereilanden 
of eilanden te creëren, dit 
combineren met luwtes 
voor drijvende planten. 

IN07 Zeer kansrijk, 
want verschillende 
stakeholders geven 
kansrijke locaties 
aan. Tevens willen 
een aantal externe 
stakeholders hierin 
samenwerken 

 Huidig 
bergingsvolume 
moet gewaarborgd 
blijven. 
Goed afstemmen 
met lokale 
verenigingen voor 
sportvisserij en 
(onder)watersport. 
Meekoppelkans: 
vismigratie. 
Bij graven 
compensatiewater 
gelijk inrichten met 
NVO’s. 
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4 Emissies uit de AWZI’s 
reduceren 

IM01 Zeer kansrijk, 
want AWZI 
Waarderpolder 
gaat gerenoveerd 
worden. Opheffen 
AWZI Schalkwijk 
geeft minder 
belasting richting 
de Liede. 

 Meekoppelkans:  
Effluent polijsting + 
NVO + vismigratie. 
 
 

5 Generiek emissiebeleid 
(emissies uit de landbouw 
in achterliggend gebied 
(de polders) reduceren)  

G01 Deze maatregel is 
opgenomen als 
generiek 
emissiebeleid. 

  

6 Meeliften met landelijk 
aanpak diffuse bronnen  

G01 Deze maatregel is 
opgenomen als 
generiek 
emissiebeleid. 

  

7 Baggeren van ernstig 
verontreinigde 
waterbodems. Hiermee 
wordt op een effectieve 
methode opgehoopte 
verontreinigingen uit het 
watersysteem verwijderd. 
Dit geldt ook voor bagger 
buiten het 
onderhoudsprofiel 

BE05 
 

Eerste advies 
gebiedsproces: 
Onderzoek nodig. 
Kan lokaal effectief 
zijn, maar hele 
dure maatregel 
(kosten staan 
waarschijnlijk niet 
in verhouding tot 
het effect). 

   

Definitief advies na 
afstemming 
experts: Weinig 
kansrijk, want 
maatregel heeft 
dusdanig weinig 
effect op KRW 
maatlat dat de 
kosten ervan niet 
in verhouding 
staan tot wat het 
oplevert.   

8 Aanvullende maatregel:  
Minder doorspoelen 

IN03 Kansrijk, want 
draagt bij aan 
verminderen van 
knelpunt ESF 1. 

  

 
Maatregelen waarop het advies ‘kansrijk’ of ‘zeer kansrijk’ is gegeven vanuit het 
gebiedsproces, zijn positief beoordeeld op de kansrijkheid (= haalbaarheid x draagvlak). 
Deze maatregelen lijken voldoende technisch en praktisch haalbaar en is er draagvlak 
aanwezig en/of samenwerking mogelijk. Er is geadviseerd om deze maatregelen op te 
nemen in de definitieve maatregelenlijst. Wat betreft de maatregelen met het advies ‘niet 
kansrijk’, is geadviseerd deze niet op te nemen in de definitieve maatregelenlijst. Wat 
betreft maatregelen waarop het advies ‘weinig kansrijk’ is gegeven, is geadviseerd deze 
niet op te nemen in de definitieve maatregelenlijst, tenzij er een significant positief effect 
te verwachten valt. Voorafgaand aan eventuele uitvoering is dan onderzoek naar de 
uitvoerbaarheid, duidelijke onderbouwing en communicatie van groot belang.  
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5.3  Samenwerking maatregelen 

Er zijn een aantal stakeholders die in het gebiedsproces hebben aangegeven te willen 
samenwerken in de uitvoering van (aanvullende) maatregelen (of genoemd zijn door 
andere stakeholders als potentiele samenwerkingspartner), te weten; 
 
Maatregel Aanleg NVO’s 
Stakeholder Landschap Noord-Holland 
Motivatie/reden Sluit aan bij hun beleid. Hebben geen budget (wel uren) voor 

aanleg. Wel budget en uren voor onderhoud. Hebben ook al 
samenwerking met Rijnland voor compensatie bouw 
Waarderpolder. 

Contactgegevens Kees Perquin Boswachter Buitenplaatsen en Forten 
  
Stakeholder Gemeente Haarlem 
Motivatie/reden Willen graag samen met Rijnland kansenkaart NVO maken 
Contactgegevens Via relatiebeheerder Rijnland 
  
Stakeholder Sportvisserij MidWest Nederland 
Motivatie/reden Toegankelijkheid viswater 
Contactgegevens Mandy Schouws Adviseur & Belangenbehartiger 
   
Maatregel Behoud NVO’s 

Stakeholder Gemeente Haarlem 
Motivatie/reden Wil graag beheerbestekken afstemmen 
Contactgegevens Via relatiebeheerder Rijnland 
 
Maatregel Baggeren  

Stakeholder Sportvisserij MidWest Nederland 
Motivatie/reden Meeste optimale manier van baggeren om zo min mogelijk schade 

toe te brengen aan de visstand 
Contactgegevens Mandy Schouws Adviseur & Belangenbehartiger 
  
Stakeholder Gemeente Haarlem 
Motivatie/reden Past bij beleid – wel vragen over de kosten, vooral m.b.t. de 

afvoer van de vrijgekomen bagger 
Contactgegevens Via relatiebeheerder Rijnland 
 
Maatregel Onderzoek doen naar het uitblijven van het voorkomen van 

ondergedoken waterplanten (uitbreiding met onderzoek 

bovenwaterplanten) 

Stakeholder Gemeente Haarlemmermeer  
Motivatie/reden Past bij beleid 
Contactgegevens Via relatiebeheerder Rijnland 
 
Aandachtspunt 

voor 

planuitwerking 

Nieuw zoekgebied (door bij boezem te betrekken) 

Stakeholder Recreatie Noord-Holland 
Motivatie/reden Sluit aan bij hun beleid 
Contactgegevens Elise Bos 

Eyssen 
Programmamanager Spaarnwoude 

  
Stakeholder Recreatieschap Spaarnwoude 
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Motivatie/reden Kansen voor samenwerking aangedragen door derden 
Contactgegevens Adriaan van Koeverden 

5.4  Aandachtspunten voor de planuitwerking en uitvoering 

Er zijn een aantal aandachtspunten benoemd voor de planuitwerking en de uitvoering 
van de maatregelen, te weten;  
 
Interne sessie Nieuw zoekgebied door extra land bij de boezem te betrekken 

(ook wel vernatten genoemd). Daarmee worden er veel kansen 
gecreëerd voor NVO’s en paaiplekken en extra ruimte voor 
natuur. Zie locaties kaart. 
(Niveau nu ong. -1,10 en polder ernaast - 2,10. Is dus nu ook al 
verschillend. 

Watersysteembeheer-
der 

Er is Krabbenscheer aanwezig (zie kaart). Hier dus extra 
voorzichtig zijn met beheer. 

Gemeente Haarlem Leg de beheerbestekken van de gemeente Haarlem nog eens 
naast deze van Rijnland leggen, zodat er uniformiteit is in de 
doelstellingen en uitvoering. 
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5.5  Kaart  
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5.6  Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd om één maatregel (baggeren van ernstig 
verontreinigde waterbodems) af te laten vallen. Alle andere voorgestelde maatregelen 
kunnen op de definitieve maatregelenlijst. Daarnaast wordt er één aanvullende 
maatregel (minder doorspoelen) aan toegevoegd. Er zijn in dit waterlichaam veel kansen 
en samenwerkingsmogelijkheden voor de aanleg en het behoud van NVO’s.  
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6. Conclusie 

Aangepaste maatregelenlijst 

 

Maatregelen Mooie Nel en Liede ESF Type 

Maatregel 

Generiek landbouwbeleid (de kwaliteit van het (uitgeslagen) 
polderwater verbeteren en/of het aandeel polderwater in het 
boezemwater verkleinen). 

1, 8 G01 

Onderzoek doen naar het uitblijven van het voorkomen van 
ondergedoken waterplanten. 

4 S01 

Harde oevers vervangen door natuurvriendelijke oevers eventueel 
met vooroevers, dit in combinatie met onderwaterhout en de 
oeverlengte laten toenemen, door eventueel inhammen, 
schiereilanden of eilanden te creëren, dit combineren met luwtes 
voor drijvende planten. 

4 IN07 

Emissies uit de AWZI’s reduceren 8 IM01 (G01) 
Generiek emissiebeleid (emissies uit de landbouw in achterliggend 
gebied (de polders) reduceren). 

8 G01 

Meeliften met landelijk aanpak diffuse bronnen 8 G01 
Aanvullende maatregel:  
Minder doorspoelen 

1 IN03 

Vismigratieplan 5 IN15 
 
Technische doelaanpassing 

De doelen voor Vissen, stikstof, fosfor, pH en chloride zijn aangepast na 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 0,69 Goed 

biologie Waterplanten 0,15 0,15 0,12 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,25 0,25 0,29 Goed 

biologie Vissen 0,6 0,15 0,16 Goed 

BOS Stikstof 1,3 2,2 2,40 Matig 

BOS Fosfor 0,06 0,62 0,69 Matig 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 98 Goed 

BOS pH 5,5-7,5 5,5-8 8,1 Matig 

BOS Chloride 350 400 396 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 25,5 Matig 

BOS Doorzicht 0,9 0,9 1,67 Goed 
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Bijlage 1 - Sessies en Stakeholders 

Sessies 

 

Interne sessie met relatiemanagers en gebiedscoördinatoren 

Datum: 16 september 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 
welke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Daarop is 
vervolgens input geleverd door relatiemanagers en gebiedscoördinatoren. Zij hebben 
input geleverd vanuit een respectievelijk strategische/tactische en 
omgevings/operationele bril.  Ook was een afvaardiging van het landbouwteam 
aanwezig.  
 

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 
welke 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. Zij hebben input 
geleverd vanuit een praktische en technische invalshoek.  
 

Externe sessie 

Datum: 21 november 2019 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Deze sessie was georganiseerd voor externe 
stakeholders op het gebied van (sport)visserij, recreatie (watersport) en grote 
gebiedspartijen. Rijkswaterstaat was ook aanwezig. 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. 
 
Sessies met Provincie Noord-Holland 

Datum: 19 juli 2019 en 5 december 2019 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Tijdens deze sessies heeft Rijnland de 
beoordeling en voorgestelde maatregelenlijsten van de tien Noord-Hollandse 
waterlichamen gepresenteerd. Vanuit de provincie werd landbouw, (grond)water, 
waterveiligheid, N2000, NNN, waterrecreatie en klimaatadaptatie vertegenwoordigd. 
Vanuit deze invalshoeken heeft de provincie input geleverd op de voorgestelde 
maatregelen met een provinciale link.  
 

Natuur- en milieusessie 

Datum: 14 januari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Voor deze sessie zijn de natuur- en 
milieuorganisaties 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 aanwezig 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 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. 
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Stakeholders 

 
Interne stakeholders 
Naam Functie  Geraadpleegd op 

Wendy Aangeenbrug Gebiedscoördinator 16 september 2019 
Emil Hartman Relatiebeheerder 16 september 2019 
Gerard van Bruggen Relatiebeheerder 16 september 2019 
Hester de Boer Landbouwteam 16 september 2019 
Paul Hollander Projectleider KRW2 31 oktober 2019 
Louis van Dam Kennisleider cultuurtechniek 31 oktober 2019 
Marleen van der Dussen Omgevingsmanager KRW2 31 oktober 2019 
Peter Vroom Watersysteembeheerder 5 december 2019 
Rob Verburgt Watersysteembeheerder 5 december 2019 
 
Externe stakeholders 
Organisatie  Sector Geraadpleegd op 

Die Leythe Recreatie (roeien en zeilen) 21 november 2019 
Onderwatersportvereniging 
WZK 

Recreatie (duiken) 21 november 2019 

ADV Atlantis Alphen aan den 
Rijn 

Recreatie (duiken) 21 november 2019 

Asopos De Vliet Recreatie (roeien) 21 november 2019 
Amsterdamse Hengelsport  
Vereniging 

Sportvisserij 21 november 2019 

HSV Haarlem Sportvisserij 21 november 2019 
Sportvisserij MidWest 
Nederland 

Sportvisserij 21 november 2019 

KNWV/NVT Recreatie (watersport) 21 november 2019 
HISWA Recreatie (watersport) 21 november 2019 
Rijkswaterstaat Overheid  21 november 2019 
Havenbedrijf Amsterdam Grote gebiedspartij 21 november 2019 
Schiphol Grote gebiedspartij 21 november 2019 
Provincie Noord-Holland Overheid 19 juli & 5 

december 2019 
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 

Staatsbosbeheer Natuur & Milieu 27 januari 2020 

Gemeente Haarlemmermeer Overheid 22 januari 2020 

Gemeente Haarlem Overheid 28 februari 2020 
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Bijlage 2 - Input 

Opgehaalde input per maatregel 

 
Generieke maatregelen 
Maatregel 1 Generiek emissiebeleid  

Gemeente  
Haarlemmermeer 

Kijk ook naar vervuilende bedrijventerreinen. 

 
Maatregel 2 Generiek landbouwbeleid 

Interne sessie Verenigde binnenpolder winst te behalen? 
 
Specifieke maatregelen 
Maatregel 3 Onderzoek doen naar het uitblijven van het voorkomen van 

ondergedoken waterplanten 

Interne sessie Ook onderzoek bovenwaterplanten? Bv op/bij eiland (zie kaart)? 
Sportvisserij 
MidWest Nederland 
en Amsterdamse 
Hengelsport 
Vereniging 

Veel drukker geworden met bootjes – stimuleren elektrisch varen?  
Aandachtspunt. 

Hiswa  
 

Zorg: recreatiefunctie kan in gevaar komen als er teveel 
waterplanten komen, m.n. fonteinkruiden. Dit geeft op de 
randmeren onveilige situaties.  
Mogelijk knelpunt: belang recreatie. 

Gemeente  
Haarlemmermeer 

Ook onderzoek naar uitblijven bovenwaterplanten. In dat gebied 
zijn weinig rietoevers. Wellicht kan het riet daar niet goed kiemen. 
Wellicht koppeling mogelijk met onderzoek invloed dode Quagga- 
en driehoekmossels? 

Gemeente Haarlem Draagvlak aanwezig. 
 
Maatregel 4 Aanleg natuurvriendelijke oevers 

Interne sessie Landschap NH is bezig met Waarderpolder: bedrijf moet 
compensatie ivm ontwikkeling, dit kan daar. Win-win-win! Haak 
aan bij plan.  

Interne sessie  Bij de Noordkop van Waarderpolder is iets dergelijks gedaan. 
Navragen hoe succesvol dat is geweest. 

Interne sessie Vooral waterlichaam zelf – 1 – 100 km -> zie kansrijke locaties op 
kaart 

Interne sessie 
31/10 

Let op recreatievaart: uitkijken waar je NVO’s gaat aanleggen 
(niet waar bootjes ook aanleggen). 

Interne sessie 
31/10 

Waterafvoer kan beperkend zijn. Water moet verbinding hebben. 
Mag niet boven water uitkomen, want dan gaat het ten koste van 
het bergingsvolume. Dus niet te veel dempen. 

Watersysteem-
beheerder 

Kansen vernatten in gedeelte tegen Ringvaart aan (zie ook input 
Ringvaart) 
Mooie combi met stuk ertegenover! Zie locatie kaart. 

Watersysteem-
beheerder 

Polder Rottewegje (gebied ertegenover): Dit is al heel nat - 
eigenaar Recreatieschap NH. Slecht agrarisch gebruik mogelijk - 
Kans om bij boezemniveau te betrekken? Dan ook primaire kering 
verleggen en dan kleiner = minder onderhoudskosten. Zit ook al 
lepelaarskolonie (broedt in bomen!). Zie locatie kaart. 
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Recreatie Noord-
Holland 

Kaart: 
- Locatie boer Kneppens: onderzoek waard verdere 

vernatting  
- Locatie bij damwand. Erg diep. Moeilijker voor 

natuurvriendelijke oevers. 
- Baggeren voor een betere waterkwaliteit. Nu: te ondiep, 

blauwalg. 
- Aandachtspunt is vervuilde grond aan oeverzijde (diffuse 

bron). 
Verder: verbinding onder brug door is recreatief een knelpunt. 
Spoorbrug is erg laag; alleen kano's kunnen er onder door. En 
watergang is te ondiep. 

Landschap Noord-
Holland 

Kaart:  
- Locatie drijfbalken: Veel werk om afkalvende oevers tegen 

te gaan. Dit zouden schotten kunnen worden. (zoals in 
KRW flmpje) -> dan RL kosten aanleggen en LSNH evt 
projectleiding aanleg + beheer 

- Waarderpolder: Bebost rietland. Dit kan misschien 
afgegraven worden omdat een ander bedrijf 
watercompensatie moet organiseren. Dit kan landschap 
Noord – Holland op deze plek doen. Samenwerking 
Rijnland al in gang gezet met relatiemanager. 

- Polder Rottewegje: vernatten, plas-dras er gebied er van 
maken? 

Recreatieschap 
Spaarnwoude 

Kaart: 
- Diverse kansrijke locaties NVO, w.o. Schoteroog. 
- Kans: Samenhangende structuur stelling van Amsterdam 

versterken door middel van vernatten? Natuur/water als 
kralensnoer. 

- Locatie: Eigendom van recreatieschap Spaarnwoude 
Vernatten = kansrijk. Eventueel in combinatie met uitgifte 
boerderij. Op natuur gerichte onderneming. 

Sportvisserij 
MidWest Nederland 
en Amsterdamse 
Hengelsport 
Vereniging 

Voorstander van NVO, want ook goed voor vissen. Maar houd 
rekening met bevisbaarheid! Dus bij plannen voor uitvoering, 
graag in planvorming al Hengelsportvereniging A’dam aan tafel 
vragen! Dan kan er advies op maat worden gegeven. Bv met 
steigers werken of delen ervan doen.  Bereikbaarheid van 
vislocaties is een belangrijk aandachtspunt. Te voorkomen 
knelpunt: bevisbaarheid. 

ADV Atlantis Alphen 
aan den Rijn en 
Onderwatersportver
eniging WZK 

Nog niet aanwezig, maar wellicht in toekomst? Dan gesprek 
duikvereniging en hengelsport om af te stemmen samenwerking. 
Duiken dan echt centreren. Goed te combineren, maar wel goed 
inrichten. Vergunning nodig om te duiken? Algemene wens om 
water zelf beter toegankelijk te maken vanaf de oever.   

Gemeente Haarlem Kans: Bij graven compensatiewater inrichten met 
natuurvriendelijke oevers + nuttig om een onderzoek te doen, 
waar de kansen liggen (NVO kansenkaart maken). Haarlem is 
bereid hieraan mee te werken. 
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Maatregel 5 Emissies uit de AWZI’s reduceren  
Interne sessie Renovatie AWZI Waarderpolder biedt goede kansen. 

Meekoppelkans:  
Effluent polijsting + NVO. 
Zuiveringen zijn van grote invloed. Waterketen wil weten wat 
een vierde zuiveringsstap oplevert qua kosten (interne lobby). 
Specificeren welke stoffen (wordt nu getoetst voor fosfaat). Extra 
optie is ook effluent voeden door living machine/helofytenfilter. 

Interne sessie Opheffen AWZI Schalkwijk vermindert de belasting richting de 
Liede. Optimalisatiestudie rond dit project maakt afwegingen 
over spreiding overstortwater. 

Rijkwaterstaat Voorstander verplaatsen AWZI of uitstroom daarvan op zijkanaal 
ivm tegengaan zoutwaterstroom. 

Gemeente Haarlem Wellicht weer een bewustwordingscampagne starten binnen 
Haarlem, zodat men weet wat hij door de goot spoelt. 

  

Maatregel 6 Baggeren van ernstig verontreinigde waterbodems 

Interne sessie Is er in beeld welke gebieden? (maw waar winst te behalen?) -> 
is wel van oudsher industrie-stedelijk gebied). Bodem bij 
vuilstort niet roeren, is  vervuild, maar goed ingepakt.  

Interne sessie 31/10 Hele dure maatregel (kosten staan waarschijnlijk niet in 
verhouding met het effect). 

Watersysteembeheer-
der 

Zou top zijn, maar veel verwachte verontreiniging. 

Sportvisserij MidWest 
Nederland en 
Amsterdamse 
Hengelsport 
Vereniging 

Rijnlands boezembaggerprogramma 1x/6 jaar -> vissers: graag 
van binnen naar buiten baggeren of schuifbaggeren (graag ook 
in overleg met hengelsportvereniging). Aandachtspunt! 

Gemeente Haarlem In overleg zal Haarlem meewerken aan extra te baggeren delen.  
Maar wel vragen over kosten, vooral m.b.t. de afvoer van de 
vrijgekomen bagger. 

 
Maatregel 7 Behoud natuurvriendelijke oevers 

Watersysteembeheer-
der 

Er is krabbenscheer in het gebied aanwezig: extra voorzichtig 
mee zijn 

Gemeente Haarlem De beheerbestekken van Haarlem nog eens tegen de lat van 
Rijnland leggen, zodat we dezelfde doelen nastreven. 

 
Aanvullende maatregelen 

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

Interne sessie Minder doorspoelen 

Vergt wel intern omdenken vanuit 
alleen waterkwantiteit, maar ook –
kwaliteit. Blijft aandacht voor nodig. 
Niet alleen peilbesluiten/ 
cultuurverandering. MAAR: De 
Veerpolder is nog een zoekgebied voor 
compenserend water voor de 
Waarderpolder. Wanneer dat gebeurt 
zal er meer water via deze route op de 
MN&L  worden uitgemalen. 

 Opnemen in de 
maatregellijst, want 
heeft inderdaad ook 
effect op Mooie Nel 
en Liede (ESF 1). 

Interne sessie Kansen voor vismigratie  - 
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Interne sessie Bewustwordingscampagne  
Wellicht weer een 
bewustwordingscampagne starten 
binnen Haarlem, zodat men weet wat 
hij door de goot spoelt. 

 Niet opnemen op de 
maatregellijst, want 
heeft geen direct 
effect op de KRW-
maatregel. Dit wordt 
wel opgepakt binnen 
het WGP.  

Rijkswaterstaat Verplaatsen AWZI  

Rijkswaterstaat wil AWZI verplaatsen 
(of uitstroom daarvan) op zijkanaal 
(zie kaart). Wil dan ook 
meefinancieren. 

 Niet opnemen op de 
maatregellijst, want 
hier is al een keer 
negatief advies op 
gegeven ivm 
zoetwatervoorziening 
op kwel terug te 
dringen). 

Provincie Noord-
Holland 

Kans koppeling met piekberging 

Mogelijk ziet Haarlem kansen in de 
Mooie Nel voor piekberging. RL geeft 
aan dat er een aantal verbindingen 
zijn in de vorm van boezemsloten, dus 
dat dit deels vanzelf gebeurt. Advies 
om daarover af te stemmen 
(relatiebeheerder). 

 Niet opnemen op de 
maatregellijst, want 
heeft geen direct 
effect op de KRW-
maatregel. 
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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 
doelen te komen: 

- Expert judgement en aquokit; 
- KRW-verkenner. 

 

Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met expert judgement 

en de aquaokit. 

Reeds “goede” scores worden niet genoemd tenzij hiervoor een reden is. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Stikstof 1,3 2,4 Ontoereikend 2,2 Ontoereikend 

 
Generieke emissiemaatregelen zorgen waarschijnlijk voor een reductie van 10% van 
stikstof, verwachte toetswaarde is 2,2 mgN/l, doel is 2,2 mg/l. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,06 0,69 Slecht 0,62 Slecht 

 
Generieke emissiemaatregelen zorgen waarschijnlijk voor een 10% reductie van fosfor. 
Verwachte toetswaarde is 0,62 mgP/ doel is 0,62 mgP/l. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS pH 5,5-
7,5 

8,1 Ontoereikend 8 Matig 

 
pH kan licht dalen door maatregelen, 8 is in het verleden mogelijk geweest, verwachte 
toetswaarde is 8, doel is 5,5-8. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Chloride 350 396 Matig 400 Matig 

 
Er zijn geen maatregelen voorgesteld tegen chloride, verwachte toetswaarde is 400 doel 
is 400. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Temperatuur 25 25,5 Matig 25 Goed 

 
Er zijn geen maatregelen om temperatuur te verbeteren, echter temperatuur is weer 
afhankelijk.  
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterpla
nten 

0,15 0,12 Matig 0,15 Goed 
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Het aanleggen van NVO’s maakt dat het doel van 0,15 haalbaar is. Doel wordt niet 
aangepast. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie vissen 0,6 0,16 Slecht 0,15 Slecht 

 
Er zijn geen maatregelen voorgesteld voor vissen huidige toetswaarde wordt doel doel 
wordt 0,15. 
 
Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-

Verkenner. 

 
Na indiening van de aangepaste-lijst naar aanleiding van het technisch document voor 
Mooie Nel en Liede 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. 
 
Mooie Nel en Liede 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 

2
3 

Mooie Nel en 
Liede 

M14 NL13_16_2 other Vol 1199776 The_geom 

 
Mooie Nel en Liede, NL13_16_2 is een M14. In de volgende tabel zijn de gekozen 
parameters weergegeven die relevant zijn voor M14. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

2,2 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,62 Zie EJ 

Shore Oeverinrichting (3 
klassen) 

2,1 Verbeteringen oever mogelijk 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 
klassen) 

2 Vast peil boezem. 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Mooie Nel en Liede de volgende GEP 
waarden volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-
maatlat die geldt voor M14. 
 
Vis (GEP: 0,26) 
Alg (GEP: 0,38) 
Macrofyten (GEP: 0,22) 
Macrofauna (GEP: 0,32) 
 


	INHOUDSOPGAVE
	1. Samenvatting beoordeling en maatregelen
	2. Kenmerken waterlichaam
	2.1  Administratieve gegevens Mooie Nel en Liede
	2.2  Landgebruik
	2.3  Hydrologie en morfologie

	3. Terugblik KRW 1 en 2
	3.1  Doelstellingen KRW 2
	3.2  Maatregelen 2009 – 2019
	3.3  Ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie
	3.4  Toestand 2018

	4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren
	4.1  ESF 1 productiviteit water
	4.2  ESF 2 licht
	4.3  ESF 3 productiviteit bodem
	4.4  ESF4 habitatgeschiktheid
	4.5  ESF5 verspreiding
	4.6  ESF6 verwijdering
	4.7  ESF7 organische belasting
	4.8  ESF8 toxiciteit
	4.9  Conclusie ESF 1-8

	5. Gebiedsproces
	5.1  Wat is het gebiedsproces?
	5.2  Advies maatregelenlijst
	5.3  Samenwerking maatregelen
	5.4  Aandachtspunten voor de planuitwerking en uitvoering
	5.5  Kaart
	5.6  Conclusie SF9

	6. Conclusie
	7. Literatuur
	Bijlage 1 - Sessies en Stakeholders
	Bijlage 2 - Input
	Bijlage 3 – Technische doelaanpassing

