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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

 
De huidige toestand is slecht voor biologie, door een slechte score voor de visstand. 
Waterplanten en algen scoren ontoereikend, macrofauna matig. De biologie 
ondersteunende stoffen scoren slecht en het oordeel voor chemie totaal is ook slecht. 
 
Verder is het doorzicht te klein en zijn de stikstofconcentratie, zuurgraad en 
ammoniumconcentratie te hoog. Verschillende chemische stoffen overschrijden de 
normen. 
 
NB: het KRW-meetpunt ligt midden in één van de grote plassen. Dit is zo gekozen omdat 
water met type M27 de grootste oppervlakte heeft binnen het waterlichaam. In andere 
delen van het gebied (luwere delen en smallere wateren) is de ecologische kwaliteit 
betere dan in de grote plassen. 
 
Korte toelichting op ESF score 

 
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 productiviteit van het water is nog iets hoger dan gewenst. In het grootste deel van 
de plassen bereikt te weinig licht de waterbodem om groei van ondergedoken 
waterplanten mogelijk te maken. De productiviteit van de waterbodem is in een deel van 
waterlichaam beperkend voor een gevarieerde begroeiing. Verspreiding en verwijdering 
zijn niet beperkend voor de gewenste biologische toestand. Het  habitat is niet geschikt. 
De sleutelfactoren organische belasting en toxiciteit scoren onvoldoende. 
 
Maatregelen 
 
Type maatregel ESF Maatregel-

code 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, n-u, u) 8 S06 
Behoud en beheer oeverbegroeïng 4 BE03 

Invloed vogelkolonie de Pot beperken 
1, 2, 

8 
IM12 

Brongericht nutriënten - landelijk beleid 
1, 2, 

8 
G01 
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Omleiden/scheiden waterstromen (2x) 
1, 2, 

8 
IN02 

Aanvullend onderzoeksprogramma (3x) 3, 4 S01 
 
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 0,3 0.3 Goed 

biologie Waterplanten 0.5 0,25 0.28 Goed 

Biologie  Macrofauna 0.6 0,45 0.44 Matig 

biologie Vissen 0.6 0,1 0.07 Matig 

BOS Stikstof 1.3 1.8 1.8 Goed 

BOS Fosfor 0.06 0.06 0.04 Goed 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 107 Goed 

BOS pH 5.5-7.5 5,5-8,5 8.4 Goed 

BOS Chloride 200 200 41.8 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 24.3 Goed 

BOS Doorzicht 0.9 0,4 0.44 Goed 
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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 Ligging 

KRW code NL13_12 

 

KRW meetpunt ROP09412 
Watertype M27, matig grote ondiepe laagveenplassen 
Status Kunstmatig 

Polder of boezem Polder 
N2000-gebied Ja 
Zwemwaterlocatie Nieuwkoopse plassen, ROP09477 

 
 
 
 
 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam ligt in het oosten van Rijnland, zie hierboven. 
 
Het Rijnlandse gedeelte van het Natura2000 gebied “Nieuwkoopse plassen en de Haeck” 
is als waterlichaam begrensd. Omdat al het water in het peilvak tot het waterlichaam 
hoort, is er geen 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 is weergegeven in figuur 1. 
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Figuur 1. waterlichaam 
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2.3 Functies, landgebruik 

Het gebied is voor een groot deel in eigendom van Natuurmonumenten en heeft een 
natuurfunctie. De Nieuwkoopse Plassen maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland 
en zijn aangewezen als Natura2000 gebied, waarvoor  het “beheerplan Natura 2000-
gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck periode 2015-2021” geldt. Er gelden 
doelstellingen voor habitattypen, habitatrichtlijnsoorten en (niet-)broedvogelsoorten. 
Langs het riviertje de oude Meije (buiten Rijnlands gebied) is een geprioriteerde 
ecologische verbindingszone voorzien. 
 
In de Zuideinderplas ligt een zwemwaterlocatie. In het gebied komt recreatievaart voor, 
in het oostelijk deel van het gebied is dit niet toegestaan (petgatengebied), met 
uitzondering van een vaste vaarroute richting de Slikkendammersluis. De rietlanden 
hebben deels ook nog een economische functie voor de rietsnijderij. Binnen het 
waterlichaam zijn de Meijegraslanden voor een deel in agrarisch gebruik. 
 
Het waterlichaam grenst aan de diepe droogmakerijen polder Nieuwkoop en de 
drooggemaakte polder ten westen van Aarlanderveen. Het landgebruik bestaat hier uit 
agrarisch graslande, akkerbouw en bebouwing. De zuidelijke punt van de Nieuwkoopse 
plassen grenst aan de Zuid- en Noordeinderpolder, waar het landgebruik voornamelijk 
agrarisch gras is. 
 
Het landgebruik van de Nieuwkoopse plassen is natuur en water. Het landgebruik in de 
polders rondom de Nieuwkoopse Plassen is weergegeven in figuur 2. 
 

 
Figuur 2. Landgebruik 
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2.4 Hydrologie 

Het waterlichaam kent de volgende hydromorfologische kenmerken: 
De plassen hebben een peil met een ondergrens van -1,59 m NAP en een bovengrens 
van -1,57 m NAP. In de zomermaanden wordt water ingelaten om het peil te handhaven. 
Omdat er water wegzijgt naar de omliggende dieper gelegen polders is er relatief veel 
inlaatwater nodig om het peil te handhaven. De verblijftijd van het water is langer dan 
een jaar. Het grootste deel van de oevers is onbeschoeid, maar wel steil, wat 
kenmerkend is voor veenplassen. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

. Defaultnorm M27 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen 
 

 

Algen 0,6 0,6 

Waterplanten 0,6 0,5 

Macrofauna 0,6 0,6 

Vissen 0,6 0,6 

  
 

Biologie  ondersteunende stoffen (BOS) 
 

 

Stikstof (mg/l) ≤ 1,3 1,3 

Fosfor (mg/l) ≤ 0,06 0,06 

Zuurstof (%) 60-120 60-120 

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

Chloride (mg/l) ≤ 200 200 

Temperatuur (graden celcius) ≤ 25 25 

Doorzicht (m) ≥0,9 0,9 

 
De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS)  hebben 
per watertype een defaultnorm (Stowa rapporten  2012-31 en 2012-34). Deze doelen 
kunnen worden aangepast door  de waterbeheerder. De aanpassingen moeten wel 
onderbouwd worden met argumenten.  
 
Voor de Nieuwkoopse plassen (watertype M27) is er van uit gegaan dat de GET (goede 
ecologische toestand) voor algen gehaald moet kunnen worden aangezien de 
fosforconcentraties laag zijn. Hetzelfde geldt voor macrofauna en de visstand. Het doel 
voor waterplanten is iets lager gehouden omdat oevervegetatie nul scoort op de maatlat. 
De chemische doelen zijn voor alle waterlichamen gelijk. Het is niet mogelijk om voor de 
chemie de doelen aan te passen.  

3.2 Maatregelen KRW1 en KRW2 

Maatregel Bron Status 
Aanpassen streefpeil KRW1 Uitgevoerd 
Compartimenteren Meijegraslanden KRW1 Uitgevoerd 

Herinrichting oeverinrichting KRW1 Uitgevoerd 
Isoleren aalscholverkolonie KRW1 Uitgevoerd 
Optimaliseren defosfatering KRW1 Vervallen1) 

Opheffen schut- en lekverliezen sluizen KRW1 Uitgevoerd2) 
Verminderen aflaat HDSR KRW1 Gefaseerd3) 
Vispasseerbaar maken kunstwerken KRW1 Uitgevoerd4) 

Onderzoeksmaatregel landbouwemissies 
veenweidegebied, generieke maatregel 
(1 stuks) 

KRW1 Uitgevoerd 

Onderzoeksprogramma AWZI, generieke 
maatregel (1 stuks) 

KRW1 Uitgevoerd 

Behoud en  beheer oeverbegroeiing KRW2 Planvorming 
Onderzoek vispassage 
Slikkendammersluis 

KRW2 Niet gestart 

Optie: actief biologisch beheer KRW2 -5) 
Schutverliezen Slikkendammersluis 
opheffen (reserve) 

KRW2 Niet gestart 

Schutverliezen Ziendesluis opheffen 
(reserve) 

KRW2 Niet gestart 

Slibmaatregelen KRW2 -6) 
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maatregelen tbv landbouwemissies 
veenweidegebied, generieke maatregel 
(1 stuks) 

KRW2 Uitgevoerd 

Monitoring effecten maatregelen SGBP1 KRW2 In uitvoering 
Onderzoek naar de oorzaak 
overschrijding norm ammonium, 
generieke maatregel (1 stuks) 

KRW2 In uitvoering 

Defosfatering water “de Pot” bij 
vogelkolonies 

- Uitgevoerd7) 

 
1) De maatregel is vervallen omdat is gebleken dat de werking van de defosfatering 

inclusief slibvang niet verder geoptimaliseerd kan worden. De werking is al 
optimaal. 

2) De Ziendesluis en de Slikkendammersluis zijn in 2012 en 2013 gerenoveerd. 
3) Beëindiging van de inlaat van water uit de Nieuwkoopse plassen in de Noordse 

buurt (kassengebied) is voorzien in 2020. In de tussenliggende jaren neemt de 
watervraag af door verdwijnen van bedrijven. 

4) Een kleine vispassage (inlaat van vis in de Nieuwkoopse plassen) is gerealiseerd 
maar werkt inmiddels niet meer (of niet goed). 

5) Aan de randvoorwaarden om ABB te kunnen uitvoeren is in het waterlichaam nog 
niet voldaan. De externe belasting is verlaagd, de interne belasting is niet 
aangepakt. 

6) Slibmaatregelen zijn in KRW2 niet gestart, deze wachten op resultaat van pilots 
met beijzeren en baggeren in de Reeuwijkse plassen. 

7) Aan het water in de Pot wordt ijzerchloride toegevoegd. Het water wordt 
gecirculeerd om gebonden fosfordeeltjes te laten neerslaan. Het beoogde effect 
van de maatregel blijft achter. 

 

3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 
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Er zijn geen duidelijke trends in de biologie ondersteunende parameters. Ook in de 
biologische parameters is geen trend te zien. 
 

3.4 Toestand 2018 

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

 
De huidige toestand is slecht voor biologie, door een slechte score voor de visstand. 
Waterplanten en algen scoren ontoereikend, macrofauna matig. De biologie 
ondersteunende stoffen scoren slecht en het oordeel voor chemie totaal is ook slecht. 
 
Het doorzicht is te klein, de stikstofconcentratie, zuurgraad en ammonium zijn te hoog. 
Verschillende chemische stoffen overschrijden de normen. 
 
NB: het KRW-meetpunt ligt midden in één van de grote plassen. Dit is zo gekozen omdat 
water met type M27 de grootste oppervlakte heeft binnen het waterlichaam. In andere 
delen van het gebied (luwere delen en smallere wateren) is de ecologische kwaliteit 
betere dan in de grote plassen. 
 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_12. 
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3.5 Doelstelling Natura 2000 

Voor het Natura 2000 gebied zijn doelstellingen voor habitattypen en soorten 
opgenomen. Verschillende doelstellingen zijn afhankelijk van de waterkwaliteit. Denk 
hierbij aan de habitattypen “meren met krabbenscheer”en “kranswierwateren” en de 
soorten “bittervoorn”, “rivierdonderpad” en “gestreepte waterroofkever”. In de 
doelenanalyse die door de provincie wordt opgesteld wordt inzicht gegeven in het 
doelbereik en benodigde maatregelen.  
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4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

4.1 ESF1 productiviteit water 

Ecologische sleutelfactor 1 voldoet als er geen overschot aan nutriënten is. Opgelost 
fosfor raakt dan uitgeput in het groeiseizoen 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. 
 
De concentratie totaal-fosfor van de Nieuwkoopse plassen is in delen van het gebied 
hoger dan de defaultnorm voor wateren van dit type en in andere delen van het gebied 
lager. Waarden tot 0,40 mg totaal-fosfor/l worden gemeten in het oostelijke deel waar 
veel vogels voorkomen. In het plassengebied worden waarden tussen 0,03 en 0,05 mg 
P/l gemeten. Het systeem is fosfor-gelimiteerd. 
 
Is er overmatige algengroei in de plassen en in het oostelijk deel van het gebied waar 
veel vogels voorkomen. In het plassengebied groeien geen woekerende waterplanten. 
Kroos en flab komen niet in hoge bedekkingen voor. 
 
Het middendeel van het gebied (petgatengebied) heeft de laagste fosfor- en 
chlorofylconcentraties en de hoogste natuurwaarden. Dit deel van het gebied bevindt zich 
tussen twee delen met hogere fosfor- en algenconcentraties. 
 
De belangrijkste externe bronnen voor fosfor zijn: 

- Vogels; 
- Uit- en afspoeling Meijegraslanden; 
- Inlaatwater uit de Ziende. 

 

 
 
De kritische belasting van de plassen, berekend met PClake, ligt tussen 0,20 en 0,40 g 
P/m2/jaar. De geschatte externe belasting is iets hoger dan 0,20 g P/m2/dag en ligt 
daarmee in de zone van kritische belasting waarin een omslag van een troebel naar een 
helder systeem verwacht wordt. 
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De externe belasting van de Nieuwkoopse plassen is enigszins hoger dan de ondergrens 
van de kritische belasting. 
 
ESF1 voldoet niet. 

 

 
 
ESF1 rood: de externe belasting is nog iets hoger dan de kritische 
belasting. Er is overmatige algengroei in delen van het plassengebied. 

Maatregelen 

- Generiek landbouw- en emissiebeleid; 
- Hydrologisch isoleren van het vogelgebied zodat geen water uitwisselt; 
- Defosfatering van het inlaatwater maximaliseren; 
- Stuwen tussen Meijegraslanden en plassengebied dicht houden. 

 

4.2 ESF2 licht 

De ecologische sleutelfactor licht voldoet als er voldoende licht op de bodem van het 
water komt zodat ondergedoken waterplanten kunnen groeien. 
 
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. 
 
Het waterlichaam Nieuwkoopse plassen is heterogeen. We beschrijven ESF2 daarom voor 
de verschillende te onderscheiden deelgebieden. 
 
Deelgebied doorzicht waterdiepte ESF2 

Rietlanden, kleine watergangen 0,7 tot 1,2 meter 1-2 meter  
Grote plassen 0,4 tot 0,5 meter 2 meter  
Petgaten de Pot (vogelkolonies) 0,25 tot 0,3 meter 1-2 meter  

 
In een gedeelte van het gebied bereikt voldoende licht de bodem om groei van 
ondergedoken waterplanten mogelijk te maken. In de plassen en in de Pot (omgeving 
van de vogelkolonies) bereikt onvoldoende licht de bodem. 
 
Voor het waterlichaam als geheel voldoet ESF 2 niet en zetten we daarom op rood.  
  

 
ESF 2 rood: in het grootste deel van het waterlichaam bereikt onvoldoende 
licht de waterbodem om groei van ondergedoken waterplanten mogelijk te 
maken. 
 

 

 

Maatregelen 

- Hydrologisch isoleren van het vogelgebied zodat geen water uitwisselt; 
- Defosfatering van het inlaatwater maximaliseren; 
- Stuwen tussen Meijegraslanden en plassengebied dicht houden. 
- Generiek emissiebeleid?  

 

4.3 ESF3 productiviteit bodem 

De productiviteit van de bodem voldoet als deze geen beperking is voor het ontstaan van 
een diverse plantengroei en algenbloei niet optreedt. 
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Deze stuurfactor voldoet als er geen nalevering van fosfor uit de waterbodem 
plaatsvindt, de bodem niet te veel fosfor bevat en er geen woekering van bepaalde 
soorten ondergedoken waterplanten optreedt. 
 
Het fosforgehalte in de waterbodem van de plassen varieert tussen 600 en 1800 mg P/kg 
DS. De gehalten in de waterbodem van de petgaten rond de rietlanden is zeer 
waarschijnlijk lager gezien de daar aangetroffen soorten ondergedoken waterplanten. 
Voor de petgaten in de Pot (omgeving van de vogelkolonies) nemen we aan dat de 
bodem een hoge productiviteit heeft omdat deze wordt opgeladen door fosfor uit de 
vogelpoep. Het aanvullen van eilanden met organisch materiaal leidt mogelijk ook tot 
aangroei van fosfaatrijke bagger. 
 
Deelgebied ESF3 

Rietlanden, kleine watergangen  
Grote plassen  
Petgaten de Pot (vogelkolonies)  

 

 

 
 
ESF3 rood: de waterbodem in de Pot is een belemmering voor het 
ontstaan van een gevarieerde vegetatie. 

 
Maatregelen: 

- In de Pot: voedselrijke waterbodem frequent wegbaggeren of beijzeren; 
- Onderzoeksmaatregel: aanzuren waterbodem om veenafbraak te stoppen. 

 

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 
Met name aan de westzijde (waar veel bebouwing aanwezig is) zijn veel beschoeiingen 
aanwezig en is het habitat niet geschikt voor oevervegetatie. In het gebied als geheel is 
er wel veel oeverbegroeiing aanwezig. Dit is meer dan 60% van de oeverlengte en dit 
beschouwen we als voldoende. 
 
De taluds in de veenplassen zijn over het algemeen vrij steil. In de plassen is alleen in de 
oeverzone ondiep water aanwezig. Er zijn in het waterlichaam ook veel kleine ondiepe 
wateren, waar voldoende oeverbegroeiing kan voorkomen. Stroming is geen knelpunt 
voor begroeiing. Er is in enige mate beschaduwing van het water, dit zien we niet als 
knelpunt voor de emerse vegetatie. Golfslag door wind of vaarbewegingen lijkt in dit 
waterlichaam geen negatief effect te hebben op de begroeiing van de oevers. 
 
Op de onderstaande figuur is het oevertype en aangegeven of er begroeiing aanwezig is. 
Een groot deel van de oevers is begroeid, er is voldoende habitat voor dit type 
begroeiing. 
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Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 
In de plas groeien in luwe gedeelten drijfbladplanten. Ondergedoken waterplanten komen 
in lage bedekkingen voor. Het lichtklimaat is in grote delen van het waterlichaam 
belemmerend voor dit type vegetatie (zie ESF2). Daarbij spelen de aanwezigheid van 
bagger en golfslag door wind en vaarbewegingen mogelijk een rol in de 
habitatgeschiktheid. Er is veel variatie in waterdiepte in het waterlichaam, de bodem van 
het volledige waterlichaam zou begroeibaar zijn onder gunstige omstandigheden. Het 
aandeel bodemwoelende vis is groot in de Nieuwkoopse plassen. Deze vissen kunnen de 
kieming en groei van waterplanten belemmeren. Vertrapping van de oevers van de plas 
door vee is niet of nauwelijks aan de orde. 
 
Habitat voor macrofauna 
Door het ontbreken van voldoende begroeiing in het water is er weinig structuur voor 
macrofauna. 
 
Habitat voor vissen 
Door het ontbreken van voldoende begroeiing in het water is er weinig structuur voor 
vissen. Er is voldoende open water voor een gezonde visstand. Er is voldoende variatie in 
waterdiepte (ondiep voor paaien en opgroeien, dieper water voor overwintering). 
 
Binnen het waterlichaam is vrije migratie van vissen mogelijk van de plassen naar het 
kleinere water in de petgaten. Vissen kunnen diep water voor overwintering en ondiep 
water voor paaien en opgroeien bereiken. Er is geen migratie mogelijk tussen het 
hoofdvak van de polder en de onderbemalingen. Het habitat in de onderbemalingen zal in 
veel gevallen te klein zijn. In de onderbemalingen is het habitat niet ideaal, dit is echter 
maar een klein deel van het gehele waterlichaam. 
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De oranje peilvakken zijn groot genoeg voor een gezonde visstand. De gele en rode 
peilvakken zijn hiervoor te klein (<5 ha open water). 
 
Er is in enige mate migratie mogelijk tussen polder en boezem (via de sluizen en via de 
vijzel waarvan wordt aangenomen dat deze visveilig is). Intrek van vis naar de 
Nieuwkoopse plassen was enige tijd mogelijk via een vismigratievoorziening van de 
hengelsportvereniging. Deze functioneert echter niet meer of niet meer goed. 
 
Het leefgebied is groot genoeg zodat migratie naar de polder geen vereiste is voor een 
goede visstand. 
 
De habitatgeschiktheid voor de verschillende groepen voldoet niet. 

 

 
 
ESF4 rood: het water is te troebel en te dynamisch voor groei van 
ondergedoken waterplanten. Er is te weinig structuur voor macrofauna en 
vissen. 

Maatregelen 

- ESF2 maatregelen (zie ESF2); 
- Behoud van begroeide oevers; 
- Wegvangen van bodemwoelende vis; 
- Onderzoek of ondergedoken waterplanten op Nieuwkoopse plassen bagger kunnen 

groeien. 
 
Maatregelen die niet zijn opgenomen vanwege significante schade aan functies: 

- Beperken van de vaarbewegingen 
 
Maatregelen die niet zijn opgenomen, omdat deze niet effectief genoeg zijn: 

- Baggeren: Niet opgenomen omdat we niet zeker weten of dit een knelpunt is. 
Bovendien zou eerst het lichtklimaat en bij voorkeur ook de visstand moeten 
verbeteren. Ervaring met baggeren van veenmeren is ook niet positief te noemen. 
Daarom is bovenstaande onderzoeksmaatregel voorgesteld. 

- Vismigratiemaatregel 
 

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 
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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 
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 
De gewenste soorten water- en oeverplanten komen al in het waterlichaam voor. 
Verspreiding is daarom geen belemmerende factor. 
 
Verspreiding van macrofauna 
Macrofauna kan zich op veel manieren verspreiding via het water en via de lucht. Binnen 
het waterlichaam zijn er geen barrières voor de verspreiding van macrofauna. Ook 
uitwisseling van macrofauna tussen het waterlichaam en overig water of de boezem is 
mogelijk, al is het maar via het inlaten of uitmalen van water. Verspreiding is geen 
beperkende factor voor de samenstelling van macrofauna in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van vissen 
De gewenste vissoorten zijn in het hoofdpeilvak van het waterlichaam aanwezig.  
 
Het waterlichaam is begrensd op het Natura 2000 gebied. Er zijn diverse 
onderbemalingen aanwezig in het waterlichaam. Er is geen tweezijdige migratie mogelijk 
tussen het peilvak en de onderbemaling. Verspreiding is niet bepalend voor samenstelling 
van de visstand in het grootste deel van het waterlichaam, mogelijk wel voor de visstand 
in de onderbemalingen. 
 
Eventueel kan vismigratie mogelijk worden gemaakt tussen het hoofdpeilvak en overige 
peilvakken (als de verspreiding daar belemmerend is voor een goede visstand). 
 

 

 
 
ESF5 groen: de gewenste soorten zijn in het grootste deel van het 
waterlichaam aanwezig. Verspreiding is daarom niet beperkend. 

 
 
 
 

 

Maatregelen 

N.v.t. 
 
Het opheffen van onderbemalingen geeft waarschijnlijk significante schade aan de 
gebruiksfuncties en is daarom niet overwogen. 
 

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 
In het waterlichaam wordt niet of nauwelijks geschoond. Verwijdering door onderhoud is 
daarom geen knelpunt. Verwijdering van planten door kreeften of grazende 
vogels/vissen/kreeften lijkt niet aan de orde. De oevervegetatie is goed ontwikkeld en er 
lijkt geen groot effect te zijn van ganzen/muskusratten of beverratten. 
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Verwijdering van vissen en andere organismen 
Diverse beroepsvissers hebben visrechten in de Nieuwkoopse plassen. Ook één 
hengelsportvereniging heeft visrechten. De score voor de visstand is niet verlaagd door 
“snoekbaars aftrek”. We gaan er vanuit dat er dus geen lengteklassen worden 
weggevangen door de mens. Uit de rapportage van de visstandsbemonstering blijkt dat 
er beperkt effect van visetende vogels is op de visstand. 
In de Nieuwkoopse plassen zijn enkele otters aanwezig. Deze voeden zich met kleine vis. 
Er zijn geen aanwijzingen dat de otter een negatief effect heeft op de visstand. 
 

 

 
 
ESF6 groen: verwijdering van waterplanten en vissen heeft geen negatief 
effect op de samenstelling van vegetatie of visstand. 

 
 

Maatregelen 

N.v.t. 
 

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. 
 
Huidige situatie voor het waterlichaam 

De volgende bronnen van organische belasting zijn voor dit waterlichaam het meest 
bepalend: 
- Veenafbraak. 
- Vogelpoep: Aalscholverkolonie aan de noordzijde (wordt gedefosfateerd) en ganzen 

bij de zwemwaterlocatie. 
- Belasting door recreatie (zie paragraaf zwemwaterlocatie) 
De inschatting is dat andere bronnen (bijv. bladval) en activiteiten een marginale 
bijdrage leveren aan deze belasting. 
De eerste twee oorzakenkunnen worden gezien als een natuurlijk achtergrondbelasting, 
wat bij een veenplassengebied die bescherming geniet i.h.k.v. de vogel- en 
habitatrichtlijn. 
 
Het zuurstofgehalte op de meetlocatie ROP09412 voldoet voor zuurstofverzadiging 
(norm: 40-120%). De zomergemiddelde zuurstofverzadiging schommelt rond de 105%. 
Sinds 2015 komt de maximale. zuurstofverzadiging boven de 120% uit. Dit is geen 
goede ontwikkeling. Deze oververzadiging is meer gekoppeld aan algenbloei/eutrofiëring 
(ESF1) en niet zozeer aan een overmatige organische belasting (lage 
zuurstofconcentraties). 
 
De kwaliteit op zwemwaterlocatie Meijepark laat een negatieve ontwikkeling zien: na 
herinrichting van de zwemwaterlocatie (2014) is de kwaliteit langzaam achteruitgegaan 
van uitstekend naar slecht (2018). Deze slechte score is m.n. het gevolg van 
verontreiniging met intestinale enterococcen. DNA onderzoek wijst uit dat het een 
humane bacteriologische verontreiniging betreft (en niet van de geconstateerd 
ganzenpoep op steiger). 
In verband met blauwalgen geldt de laatste jaren grotendeels van het zwemseizoen een 
negatief zwemadvies. Dit is niet zozeer gekoppeld aan ESF7 maar aan ESF1. 
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ESF 7 rood: De organische belasting door recreatie leidt tot problemen 
voor de zwemwaterkwaliteit.  
 
Noot: De zuurstofverzadiging vertoont een ongewenste ontwikkeling met 
meer pieken van oververzadiging, maar voldoet nog aan de norm. 

 
Maatregelen 

Geen specifieke maatregelen: De aanpak van de zwemwaterkwaliteit vindt plaats via het 
zwemwaterprogramma. 
 

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 Nieuwkoopse Plassen voldoet volgens het KRW-toetsingsoordeel 2019 
niet voor de chemische parameters ammonium (NH4), tributyltin (TBT) en 
perfluoroctaansulfonaat (PFOS). 
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van KRW-meetlocatie ROP09412 
voor de jaren 2009 t/m 2018 doorgerekend op potentiele effecten op de ecologie. Hieruit 
blijkt dat deze effecten met uitzondering van het jaar 2012 en 2015 aan de gestelde 
doelen voldoen. In beide jaren was een monster uit januari met een msPAF-score >5%, 
waardoor ook de jaargemiddelde risicogrens van msPAF-score=0,5% wordt 
overschreden. In 2012 is de verhoogde score (msPAF=66%!) het gevolg van een 
extreem hoge ijzerconcentratie van 72 mg/l. Aangenomen wordt dat dit een eenheid-
/kommafout betreft. In 2015 (januari) bedraagt de msPAF 17% vanwege aangetoonde 
concentraties van de gewasbeschermingsmiddelen (insecticiden) esfenvaleraat, 
fenvaleraat, alfa-cypermethrin en deltamethrin. De bron van deze middelen is niet 
bekend. In alle andere monsters zijn deze middelen niet aangetroffen. 
 
Ammonium is in heel Rijnland een probleemparameter. De ammoniumconcentraties 
pieken in het winterseizoen. Uit de berekeningen met de Toolkit blijkt dat het ecologisch 
effect als gevolg van ammonium is zeer beperkt (msPAF max. 0,2%). Meest 
waarschijnlijke bronnen zijn grote aantallen vogels (zie ook ESF7) en bemesting van 
percelen. De hoge zuurgraad – de pH schommelt tussen 8 en 9 - zorgt ervoor dat 
ammonium eerder als ‘onvoldoende’ wordt beoordeeld. Algenbloeien zijn veelal de 
oorzaak van een hoge zuurgraad. Welke op hun beurt weer het gevolg is van een 
overmatige belasting met nutriënten (eutrofiëring; zie ESF 1). 
 
De beoordeling van PFOS – een “nieuwe” prioritaire stof – en TBT is niet gebaseerd op 
monitoring in dit waterlichaam zelf, maar gemeten op het gekoppelde Toestand en Trend 
monitoringspunt bij boezemgemaal Halfweg (RO021B). 
In 2019 is in het kader van een Rijnlandbreed onderzoek naar PFOS en PFOA de KRW-
meetlocatie van de Nieuwkoopse Plassen eenmalig bemonsterd. Beide stoffen werden in 
het oppervlaktewater, de bagger en de vaste waterbodem aangetroffen. Alleen de PFOS-
concentratie was hoger dan de doelstelling. 
PFOS en TBT worden beschouwd als ubiquitaire stoffen. Specifieke bronnen voor deze 
stoffen zijn in dit waterlichaam niet bekend. 
 
Waterbodem 
Met name langs de westrand van het Natura2000-gebied - Ringvaart polder Nieuwkoop - 
is de waterbodem in 2012/2013 onderzocht in het kader van het baggerprogramma. 
Enkele trajecten voldeden niet o.b.v. één of meerdere zware metalen, zoals: koper, lood, 
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zink, cadmium of kwik. Van deze trajecten is de verontreinigde baggerlaag volledig 
verwijderd. De vrijkomende vaste waterbodem was in voorkomende gevallen ‘schoon’. 
Daarmee voldoet de waterbodemkwaliteit aan de doelstelling. 
 
Zoals hierboven vermeld bij oppervlaktewater, zijn bij het Rijnlandbrede PFOS/PFOA-
onderzoek beide stoffen in de waterbodem aangetroffen. De gehalten overschreden 
hierbij niet de Rijnlandse doelstelling voor waterbodems.  
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten toxische stoffen in organismen bepaald. 
 

 

ESF8 rood: de normen voor chemische verontreinigingen in 
oppervlaktewater worden overschreden. 

 
Maatregelen 

Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het ecologisch effect marginaal (msPAF 
is 0,2% of minder). De bron vogelpoep in VR-gebied wordt als achtergrondbelasting 
gezien. De bron bemesting percelen past niet in dit Natura2000-gebied. Door de hoge 
zuurgraad – als gevolg van algenbloei (eutrofie) – valt het KRW-oordeel voor 
ammonium eerder niet goed uit.  
Maatregelen:  

o Reductie bemesting percelen (generiek landbouwbeleid); 
o Aanpak van algenbloei/eutrofiëring (zie ESF1, t.w. hydrologisch isoleren van de Pot 

(vogelgebied), defosfatering van het water in de Pot maximaliseren en generiek 
emissiebeleid); 

o  
PFOS en TBT: Deze (potentieel) alom aanwezige stoffen overschrijden de norm op het 
gekoppelde T&T-meetpunt. Toepassing van beide stoffen is/wordt uitgefaseerd. Er 
zijn geen puntbronnen of bodemverontreinigingen in de Nieuwkoopse Plassen bekend. 
Expertoordeel: geen maatregelen. 
 
Esfenvaleraat (diverse open teelten o.a. gras), fenvaleraat (niet meer toegestaan), 
alfa-cypemethrin (biocide in ruimten en pluimveebedrijven) en deltamethrin 
(gewasbeschermingsmiddel en biocide): deze insecticiden voldoen niet op basis van 
eenmalig msPAF-toetsing >5%. Het betreft echter een eenmalig aantreffen zonder 
een aannemelijke bron in dit gebied. Expertoordeel: blijven monitoren, geen 
maatregelen. 
 
IJzer: dit zware metaal voldoet niet op basis van de msPAF-toetsing >5%. Het betreft 
echter een eenmalig aantreffen in een onwaarschijnlijk hoge concentratie. 
Expertoordeel: geen probleemstof / geen maatregelen. 

 

4.9 Conclusie ESF 1-8 

De productiviteit van het water is nog iets hoger dan gewenst. In het grootste deel van 
de plassen bereikt te weinig licht de waterbodem om groei van ondergedoken 
waterplanten mogelijk te maken. De productiviteit van de waterbodem is in een deel van 
het waterlichaam beperkend voor een gevarieerde begroeiing. Verspreiding en 
verwijdering zijn niet beperkend voor de gewenste biologische toestand. Het  habitat is 
niet geschikt. De sleutelfactoren organische belasting en toxiciteit scoren onvoldoende. 
 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  
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ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  
ESF 4 Habitatgeschiktheid  
ESF 5 Verspreiding  
ESF 6 Verwijdering  
ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  
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5. Gebiedsproces 

5.1 Wat is het gebiedsproces? 

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

5.2 Advies maatregelenlijst 

Na het informeren en consulteren van de interne en externe stakeholders is alle 
opgehaalde input verwerkt. Op basis van de input is het onderstaande advies opgesteld 
ten aanzien van de maatregelenlijst. In bijlage 2 is een uitgebreid overzicht opgenomen 
van alle opgehaalde input per stakeholder.  

 
 Maatregel Code Advies  Aandachtspunten  

1 Generiek 
landbouwbeleid 

G01 Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

 Coördinatie en aanpak 
door landbouwteam 
van Rijnland. 

2 Generiek 
emissiebeleid 

G01 Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

  

3 Hydrologisch isoleren 
van de Pot 
(vogelgebied) 

IN02 Zeer kansrijk, want 
haalbaar en 
samenwerking mogelijk. 

 Oplossing eventueel 
via noodaflaat ter 
hoogte van het Dorp 
Nieuwkoop. Aandacht 
voor vismigratie. 

4 Defosfatering van het 
water in de Pot 
maximaliseren 

IM12 Zeer kansrijk, want er is 
samenwerking mogelijk. 

 Spoelbagger eruit 
halen en stroming 
reduceren. 

5 Stuwen tussen 
Meijegraslanden en 
plassengebied dicht 
houden 

IN02 Kansrijk, want er is 
draagvlak. 

 Betere automatisering, 
signalering, bediening 
en beveiliging. 
Aandacht voor 
vismigratie. 

6 Bodem “de Pot” 
frequent wegbaggeren 
of beijzeren. 
 

BE04 
of 
IM12 

Eerste advies 
gebiedsproces: Geen 
advies, want 
tegengestelde input 
vanuit gebiedsproces 
(verschil van inzicht 
Rijnland en 
Natuurmonumenten 
met betrekking tot 
uitvoerbaarheid en 
effectiviteit). 

 Baggeren moet je 
telkens blijven doen, 
omdat er aalscholvers 
kolonie zit.  
Risico voor 
opbarsting/kwel.  
Bagger kan gestort 
worden achter palen 
aan de westkant van 
de zuidelijke plas.  

Definitief advies na 
afstemming experts: 
Weinig kansrijk, want 
eerst maatregel 3 en 4 
uitvoeren (isoleren en 
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 Maatregel Code Advies  Aandachtspunten  

defosfateren) en kijken 
dat afdoende werkt. 

7 Onderzoeksmaatregel
: aanzuren 
waterbodem om 
veenafbraak te 
stoppen 

S01 Eerste advies 
gebiedsproces: Geen 
advies, want 
tegengestelde input 
vanuit gebiedsproces. 

 Afstemmen met 
Natuurmonumenten, 
ook al geven zij dit 
geen prioriteit. 
Eventueel opschalen 
naar landelijk 
onderzoek. Definitief advies na 

afstemming experts: 
Kansrijk, want is no-
regret maatregel.   

8 Behoud en beheer van 
begroeide oevers 

BE03 Zeer kansrijk, want 
wordt uitgevoerd door 
samenwerkende partij. 

  

9 Actief visstandbeheer 
(wegvangen van 
bodemwoelende vis) 

BE01 Eerste advies 
gebiedsproces: Geen 
advies, want 
tegengestelde input 
vanuit gebiedsproces 
(verschil van inzicht 
over effectiviteit tussen 
Rijnland en 
Natuurmonumenten).  

 Check of er een 
vergunning nodig is 
van de provincie 
i.v.m. N2000.  
Volg de stroom van 
het defosfateren. 
Werk samen met de 
lokale vis-vereniging. 

Definitief advies na 
afstemming experts: 
Niet kansrijk, want er is 
geen draagvlak voor bij 
Natuurmonumenten 
(wat een zeer 
belangrijke partner in 
dit project zou zijn) en 
80% afvangen is zeer 
lastig te halen, omdat 
het zo’n groot gebied is.  

1
0 

Onderzoek of 
ondergedoken 
waterplanten op 
Nieuwkoopse plassen 
bagger kunnen 
groeien 

S01 Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

 Geen prioriteit. 

1
1 

Aanvullende 
maatregel: 
Onderzoek naar 
bezinkputten/petgate
n/bezinksloten 
 

S01 Kansrijk, want het is 
een no-regret 
maatregel. 

  

 
Maatregelen waarop het advies ‘kansrijk’ of ‘zeer kansrijk’ is gegeven vanuit het 
gebiedsproces, zijn positief beoordeeld op de kansrijkheid (= haalbaarheid x draagvlak). 
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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.  
 
De boerenbedrijven in dit gebied vormen een nadelige factor ten aanzien van natuur en 
waterkwaliteit. Dat legt veel druk op agrariërs, dus dit ligt gevoelig. De provincie neemt 
het initiatief om te kijken of en waar er functiewijziging kan plaatsvinden. Rijnland 
faciliteert hierin alleen de vergunningverlening via Natuurmonumenten. Rijnland en 
Natuurmonumenten kunnen elkaar in de samenwerking goed vinden als dat nodig is.  

5.3 Samenwerkingsmogelijkheden  

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 Hydrologisch isoleren van de Pot (vogelgebied) 
Stakeholder Natuurmonumenten 
Motivatie/reden Hoge prioriteit  
Contactgegevens Martijn van Schie Boswachter ecologie 
 
Maatregel Defosfatering van het water in de Pot maximaliseren  
Stakeholder Natuurmonumenten 
Motivatie/reden Hoge prioriteit. Het is zonde van de al gedane investering als het 

nog onvoldoende effectief is.  
Contactgegevens Martijn van Schie Boswachter ecologie 
 
Maatregel Onderzoeksmaatregel: aanzuren waterbodem om 

veenafbraak te stoppen 
Stakeholder Gemeente Nieuwkoop 
Motivatie/reden Sluit aan bij wensen. Samenwerking mogelijk, maar geen 

financiering.  
Contactgegevens Via relatiebeheerder Rijnland Rosalie Bahlmann 
 
Maatregel Behoud en beheer van begroeide oevers 
Stakeholder Gemeente Nieuwkoop 
Motivatie/reden Sluit aan bij wensen. Vooral meekoppelkans bij Voorwetering. 

Samenwerking mogelijk, maar geen financiering.  
Contactgegevens Via relatiebeheerder Rijnland Rosalie Bahlmann 
 
Maatregel Behoud en beheer van begroeide oevers 
Stakeholder Natuurmonumenten 
Motivatie/reden Blijft Natuurmonumenten doen. In dit gebied licht ca 500 km aan 

begroeide oevers en 25 km oever met beschoeiing. Waar deze 
beschoeiing ligt is dit noodzakelijk voor scheepvaart, ter 
voorkoming van afkalving. 

Contactgegevens Martijn van Schie Boswachter ecologie 
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5.4 Aandachtspunten voor planuitwerking en uitvoering 

Er zijn een aantal aandachtspunten benoemd voor de planuitwerking en de uitvoering 
van de maatregelen, te weten;  
 
Interne sessie Zouden we boeren kunnen uitkopen? Dan zouden we kunnen gaan 

baggeren (want compensatie ruimte voor stikstofdepositie boeren). 
Als boeren weg gaan dan helpt het Rijnland om KRW maatregelen te 
kunnen uitvoeren. 

Watersysteem-
beheerders 

Door vernauwing bij sluis Slikkendam trek uit de Meije verbeteren, 
meer water uit de Meije  en minder uit de plassen, zonder dat de 
bootpassage  verdwijnt. 

Watersysteem-
beheerders 

In de zuidelijke plas aan de westkant is door Natuurmonumenten ooit 
een rij palen geplaatst, deze hebben weinig tot geen effect en zijn 
eerder hinderlijk. Achter deze palen zou bagger uit de plas 
gedeponeerd kunnen worden en daarop riet laten aangroeien.  (Riet 
als filter) 

Gemeente 
Nieuwkoop 

Niet overal legakkers maken, om luwte te creëren, niet goed voor 
recreatie.  

Gemeente 
Nieuwkoop 

De knelpunten bij ESF7 over de belasting door recreatie begrijpt de 
gemeente niet helemaal. Is dit in relatie tot de zwemlocatie? Want we 
hebben ‘afgesloten’ openbare toiletten (beerputsysteem), dus als het 
goed is komt er weinig ontlasting in de plas. Daarnaast wordt door het 
vergunningensysteem en bevaarbaarheid het gebruik van elektrische 
motoren gestimuleerd. Daarnaast is er een uitsterfbeleid voor 
woonboten op de Nieuwkoopse Plassen.  Reactie Rijnland: De 
toetsingsresultaten voor de zwemwaterkwaliteit zijn in 2014-2018 
achteruitgegaan, met betrekking tot bacteriële verontreiniging. Op 
basis hiervan controleren of de aanname “we hebben ‘afgesloten’ 
openbare toiletten (beerputsysteem), dus als het goed is komt er 
weinig ontlasting in de plas.” correct is. Anderzijds kunnen bij grote 
recreatiedruk poep in het water terecht komen door oeverrecreatie 
(m.n. kleine kinderen) en evt.  door toiletten aan boord van 
recreatievaartuigen (electrisch of niet) die direct lozen. Er is al overleg 
tussen de gemeente en Rijnland om de waterkwaliteit van de 
zwemwaterlocatie te verbeteren.  
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5.5 Kaart 

 



 

Pagina 28 van 39  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.103467 

5.6 Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd twee maatregelen (bodem “de Pot” 
frequent wegbaggeren of beijzeren en actief visstandbeheer) af te laten vallen. De rest 
van de voorgestelde maatregelen kan op de definitieve maatregelenlijst. Er is één 
aanvullende maatregel (onderzoek naar bezinkputten/petgaten/bezinksloten) 
toegevoegd. Een belangrijke samenwerkingspartner hier is Natuurmonumenten, voor 
zowel de maatregelen in de Pot, alswel het behoud en beheer van begroeide oevers. Voor 
het behoud en beheer van begroeide oevers is de gemeente Nieuwkoop ook een actieve 
samenwerkingspartner.  
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6. Synthese 

Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0.6 0,3 0.3 Goed 

biologie Waterplanten 0.5 0,25 0.28 Goed 

Biologie  Macrofauna 0.6 0,45 0.44 Matig 

biologie Vissen 0.6 0,1 0.07 Matig 

BOS Stikstof 1.3 1.8 1.8 Goed 

BOS Fosfor 0.06 0.06 0.04 Goed 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 107 Goed 

BOS pH 5.5-7.5 5,5-8,5 8.4 Goed 

BOS Chloride 200 200 41.8 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 24.3 Goed 

BOS Doorzicht 0.9 0,4 0.44 Goed 

 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRW-portaal 

 

Maatregel omschrijving ESF Maat

regel

code 

Maatregeltype ID 

  

8 

S06 

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

NL13_48
-030 

Behoud en beheer van begroeide 
oevers 4 

BE03 
Behoud en beheer 
oeverbegroeïng 

NL13_48
-013 

Defosfatering van het water in de Pot 
maximaliseren 

1, 2, 
8 

IM12 
Invloed vogelkolonie de 
Pot beperken 

NL13_20
-009 

Generiek emissiebeleid 1, 2, 
8 

G01 
Brongericht nutrienten 
- landelijk beleid 

BM/GB 

Hydrologisch isoleren van de Pot 
(vogelgebied) 

1, 2, 
8 

IN02 
Omleiden/scheiden 
waterstromen 

NL13_48
-019 

Onderzoek 
Bezinkputten/petgaten/bezinksloten 3 

S01 
Aanvullend 
onderzoeksprogramma 

NL13_48
-026 

Onderzoek of ondergedoken 
waterplanten op Nieuwkoopse plassen 
bagger kunnen groeien. 4 

S01 Aanvullend 
onderzoeksprogramma 

NL13_48
-026 

Onderzoeksmaatregel: aanzuren 
waterbodem om veenafbraak te 
stoppen 3 

S01 Aanvullend 
onderzoeksprogramma 

NL13_48
-026 

Stuwen tussen Meijegraslanden en 
plassengebied dicht houden 1, 2 

IN02 
Omleiden/scheiden 
waterstromen 

NL13_48
-019 
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Bijlage 1. Sessies en Stakeholders 

1. Sessies  

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. 
 

Interne sessie met relatiemanagers en gebiedscoördinatoren 

Datum: 4 februari 2020 
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.  
 
Externe sessie 

Datum: 18 februari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Deze sessie was georganiseerd voor externe 
stakeholders op het gebied van industrie, visserij, watersport en grote gebiedspartijen. 
Ook de provincie Zuid-Holland was vertegenwoordigd. 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. 
 
Interne sessie met praktische en technische bril 

Datum: 19 februari 2020 
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 van diverse KRW2-uitvoeringsprojecten en iemand van 
het cluster realisatie en onderhoud. Zij hebben input geleverd vanuit een praktische en 
technische invalshoek.  
 
2. Interne stakeholders 

Stakeholder Geraadpleegd op   

Naam Functie  

Rosalie Bahlmann Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Anne Kuiten Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Johan Kolk Gebiedscoördinator 4 februari 2020 
Johan Tamerus Gebiedscoördinator 4 februari 2020 
Paul Hollander Projectleider KRW2 19 februari 2020 
Louis van Dam  Kennisleider cultuurtechniek 19 ebruari 2020 
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3. Externe stakeholders 

Stakeholder Sector Geraadpleegd op 

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 
Vissersvereniging Nieuwkoop-Noorden  
(brief)  

Sportvisserij 17 februari 2020 

Provincie Zuid - Holland Overheid  18 februari 2020 
s-Gravenhaagse H.S.V. Sportvisserij 18 februari 2020 
TKBN Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
Toerzeilers Recreatie (watersport) 18 februari 2020 

Duikteam Haarlemmermeer Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
Sportvisserij MidWest Nederland Sportvisserij 18 februari 2020 

HSV de Brasem Ter Aar Sportvisserij 18 februari 2020 

Onderwatersport Recreatie (watersport) 18 februari 2020 

ADV Atlantis Alphen aan den Rijn Recreatie (watersport) 18 februari 2020 

KNWV Recreatie (watersport) 18 februari 2020 

Staatsbosbeheer Natuur & Milieu 18 februari 2020 
HSV Alphen a/d Rijn Sportvisserij 18 februari 2020 

WSCR - surf Recreatie (watersport) 18 februari 2020 

St. Weids Bloemendaal Gebiedspartij 18 februari 2020 

Gemeente Nieuwkoop Overheid  28 januari 2020 
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Bijlage 2. Input 

Opgehaalde input per maatregel 

 

Generieke maatregelen 
Maatregel 1 Generiek landbouwbeleid 

 Geen input.  
 
Maatregel 2 Generiek emissiebeleid 

Watersysteem-
beheerders 

Het baggeren van de Nieuwkoopse plassen wordt als een belangrijke 
kans gezien om de waterkwaliteit te verhogen. 
Eventueel een bezink locatie baggeren in de zuidelijke plas. 
Inventariseren inlaten. 

 
Specifieke maatregelen 

Maatregel 3 Hydrologisch isoleren van de Pot (vogelgebied) 

Interne sessie Als we de pot helemaal kunnen afsluiten van de Haak dan is het 
geen probleem als het wordt volgepoept door vogels.  

Gemeente 
Nieuwkoop 

Isoleren van de poorten goed idee, blijven doen. 

Watersysteem-
beheerders 

Andere route voor het water is watersysteem technisch nauwelijks 
voor te stellen (verplaatsen van probleem). Wel wordt een 
noodaflaat thv het Dorp Nieuwkoop als een oplossing gezien t.b.v. 
het afvoeren van overtollig water uit het noordelijke plassengebied, 
zonder verlies van het kwalitatief goede water uit de noordelijke 
plas. Aanbod vogels is te groot, vermindering daarvan zou de 
waterkwaliteit goed doen. 

Vissersvereniging 
Nieuwkoop-
Noorden 

Compartimenteren  werkt negatief op vismigratie (is knelpunt). 

Natuurmonumenten Heeft hoogste prioriteit van maatregelen om aan te pakken. Om 
met groepje op te pakken en uitvoering aan te geven samen met 
defosfateren. 

 
Maatregel 4 Defosfatering van het water in de Pot maximaliseren  

Interne sessie Water van het gedeelte uit de Pot loopt nog richting het zuiden, 
dat wil je minimaliseren. Kan niet bezinken (teveel stroming). 
Vlokken fosfaat blijven daardoor rond dwarrelen, je wilt dat dit 
bezinkt.  

Interne sessie 
(praktisch/technisch) 

Goede maatregel. Maar wel verbeteren, installatie moet 
aangepast worden.  
De drijflaag die direct na de desfosfatering ontstaat, moet er uit 
worden gehaald voor een beter effect. Dit moet continu gebeuren. 

Watersysteem-
beheerders 

De doorspoeling van het defos. water schiet mogelijk te kort (lees 
bereik)  Onderzoeken of een grotere verspreiding bereikt kan 
worden door de gemaalcapaciteit te vergroten. 

Vissersvereniging 
Nieuwkoop-Noorden 

Er blijft teveel spoelbagger liggen. Dit moet weggeruimd worden, 
want nu werkt het contraproductief. 

Natuurmonumenten Is in planperiode 1 opgepakt. Doorpakken op deze maatregel 
want is anders weggegooid geld.  Heeft hoogste prioriteit om 
vervolg aan te geven. Aalscholverkolonie is geen N2000 doelsoort 
voor dit gebied, maar deze kolonie verjagen is geen draagvlak 
voor. 
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Maatregel 5 Stuwen tussen Meijegraslanden en plassengebied dicht 

houden 

Interne sessie Kwaliteitsstuwen zijn kwetsbaar, die staan vaak in storing, 
waardoor we veel goed water kwijtraken. Recreanten kunnen op 
een knop drukken zodat de stuw omhoog en omlaag gaan zodat 
ze verder kunnen varen, maar vaak blijven ze open staan of veel 
storingen waardoor het water weg stroomt. Op één of andere 
manier is dit heel erg kwetsbaar. Watersysteem afdeling is hier 
verantwoordelijk voor Rijnland kan hier dus zelf invloed op 
uitoefenen.  
Werken met signalering dat er veel sneller duidelijk is dat er iets 
stuk is. Betere automatisering/signalering nodig (Rijnland is 
verantwoordelijk).  

Interne sessie Bezinkputten/petgaten/bezinksloten. Wellicht onderzoeken of dat 
die dingen alweer vol liggen. Er is daardoor niet genoeg diepte 
meer om te bezinken en bezinking doet minder dan je zou willen 
dan, dus dat zou dan uitgebaggerd moeten worden -> is dan 
extra maatregel! Natuurmonumenten weet dat vast wel (wordt 
veel opwoeling gezien als je er doorheen vaart). 

Interne sessie 
(praktisch/technisch) 

Meer toezicht nodig. Is Rijnland mee bezig. 

Watersysteem-
beheerders 

Kwaliteitsstuwen zijn nu te gevoelig voor storingen of onjuist 
handelen (noodknop oneigenlijk gebruiken)  Advies is om de 
bediening en beveiliging van de kwaliteitsstuwen te optimaliseren. 
Door vernauwing bij sluis Slikkendam trek uit de Meije 
verbeteren, meer water uit de Meije  en minder uit de plassen, 
zonder dat de bootpassage daarbij verdwijnt. 

Gemeente 
Nieuwkoop 

Goed beleid. Vanwege storingen zijn de stuwen al een aantal keer 
open geweest, het is belangrijk dat hier beter op gelet wordt. Wel 
1e keer in 5/6 jaar dat dit zo vaak gebeurde. Het voorstel om 
stuwen in Meijegraslanden dicht te houden lijkt mij geen goed 
plan in relatie met recreatie. Een doorvaarbare stuw zoals deze er 
nu zijn is prima.  

Vissersvereniging 
Nieuwkoop-Noorden 

Compartimenteren  werkt negatief op vismigratie (is knelpunt). 

Natuurmonumenten Ja doen! is zeker functioneel. Dit geldt als interne actie voor 
Rijnland om goed vervolg aan te geven. 

 
Maatregel 6 Bodem “de Pot” frequent wegbaggeren of beijzeren (“voor 

eeuwig”. Dit houdt in dat maatregel regelmatig zal moeten 
worden herhaald.) 

Interne sessie Goed voorbeeld: Veenweide Gouw & Wieringen. Met als daar hier 
iets mogelijk met de Provincie om te kijken of er nog geld 
beschikbaar is. Want het gebied uitbaggeren is heel erg duur. 
N2000 en het groene longen verhaal, zou misschien een kans 
liggen voor geld van de Provincie.  
En baggeren moet je telkens blijven doen omdat er aalscholvers 
kolonie zit. Dit wordt overal gezien als een probleem, maar is een 
beschermde soort. 
Aalscholvers komen niet zomaar op een vrijstellingslijst om 
beperkende maatregelen tegen te nemen (zoals met ganzen). Als 
je de vissen wegvangt verdwijnen de Aalscholvers misschien ook 
wel. Ook opletten of baggeren in een polder kan. Hangt er vanaf 
hoe gevoelig het gebied is voor opbarsting/kwel.  

Interne sessie Zouden we boeren kunnen uitkopen? Dan zouden we kunnen 
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gaan baggeren (want compensatie ruimte voor stikstofdepositie 
boeren). Als boeren weg gaan dan helpt het Rijnland om KRW 
maatregelen te kunnen uitvoeren. 

Interne sessie 
(praktisch/technisch) 

Goede maatregel. Maar wel verbeteren, installatie moet 
aangepast worden.  
De drijflaag die direct na de desfosfatering ontstaat, moet er uit 
worden gehaald voor een beter effect. Dit moet continu gebeuren. 

Watersysteem-
beheerders 

Baggeren en een goede bezinklocatie wordt ook als een 
belangrijke verbetering ingeschat. In de zuidelijke plas aan de 
westkant is door Natuurmonumenten ooit een rij palen geplaatst, 
deze hebben weinig tot geen effect en zijn eerder hinderlijk. 
Achter deze palen zou bagger uit de plas gedeponeerd kunnen 
worden en daarop riet laten aangroeien.  (Riet als filter) En 
minder bagger in de plassen is minder last van bodemwoelende 
vis. 

Natuurmonumenten Dit is geen duurzame maatregel. Het idee er achter oppakken 
samen hydrologisch isoleren en defosfateren. Idee/gedachten 
vanuit NM: juist niet baggeren, maar bagger neerleggen en daar 
vastleggen. Waterkwaliteit daar heeft geen waarde. Zit vol met 
aalscholverontlasting. 

 
Maatregel 7 Onderzoeksmaatregel: aanzuren waterbodem om 

veenafbraak te stoppen 

Interne sessie Hier zou de gemeente Nieuwkoop misschien wel aan mee willen 
doen, maar gemeentes hebben vaak geen geld.  

Interne sessie 
(praktisch/technisch) 

Prima. 

Natuurmonumenten Niet oppakken, want zou andere negatieve gevolgen kunnen 
hebben. Is dus niet effectief.  Vanuit N2000 aanpak is er een idee 
om calcium toe te voegen. Wordt nog nader uitgedacht. 

 
Maatregel 8 Behoud en beheer van begroeide oevers 

Interne sessie Dit wil Nieuwkoop wel, maar deze maatregel is ook voor 
Natuurmonumenten. 

Interne sessie Zie locatie op kaart waar de gemeente de beschoeiing gaat 
vervangen, kansrijk voor natuurvriendelijke oevers, als de 
kwaliteit van de bagger het toelaat.  

Interne sessie 
(praktisch/technisch) 

Jazeker! 

Gemeente 
Nieuwkoop 

Maaigraslanden (doorgangen) dit doen we elk jaar vanwege 
recreatie. Er worden nog 3 watergangen geschoond tbv recreatie 
(kunnen er evt 2 worden?). Kosten NVO = ongeveer gelijk aan 
harde beschoeiing, maar niet altijd haalbaar ivm vaarfunctie. Wij 
hebben vaarwegkaart. Koppelkansen zien we in het onderhoud 
van de oever van de Voorwetering. Hier hebben we al een 
ecologisch maaibeheer, waardoor er veel planten staan.  

Provincie Zuid-
Holland 

Wat zijn de mogelijkheden om niet alle waterplanten te weg te 
halen, maar met verspringen zodat de biodiversiteit beter 
geborgd wordt? 

Natuurmonumenten Ja, blijft NM doen. In dit gebied licht ca 500 km aan begroeide 
oevers en 25 km oever met beschoeiing. Waar deze beschoeiing 
ligt is dit noodzakelijk voor scheepvaart, ter voorkoming van 
afkalving. 

 
Maatregel 9 Actief visstandbeheer (wegvangen van bodemwoelende 
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vis) 

Interne sessie Alle maatregelen nemen om emissie en immissie te beperken, en 
daarna mag je actief visstandbeheer gaan doen. Voor 
Nieuwkoopse plassen zouden we kunnen beargumenteren dat we 
op dit punt zijn. Dit moet dan vanuit Rijnland samen met 
Natuurmonumenten. Je hebt dan beroepsvissers nodig om dit uit 
te voeren. Vergunning nodig Provincie ivm N2000? (vragen aan 
Natuurmonumenten of zij dat weten). Ook is wel veel weerstand 
tegen vanuit sportvisserij + toestemming visrechthebbenden. En 
deze maatregel is hier moeilijk uit te voeren omdat er veel 
slootjes zijn, waardoor de vis overal kan zitten.  
Praktisch / technisch twijfel? (Veel slootjes) volg stroom van 
defosfateren! (er is wel een soort stroming gecreëerd waardoor er 
een soort route ontstaat hoe het water door het gebied stroomt, 
waardoor het misschien wel een uitvoerbare maatregel is, maar 
dit is wel maar bij een klein stukje van het gebied). Je moet een 
kolossale inspanning doen, want je moet 75%/80% in één keer 
wegvangen wil je de maatregel laten werken. Geen noodzaak om 
iets te doen aan de rivierkreeft. 

Interne sessie 
(praktisch/technisch) 

Is een effectieve maatregel om tijdelijk je doorzicht te verbeteren. 
Moet je wel terugkerend doen. Kijk in Amstelveense Poel, daar is 
samen gewerkt met de visvereniging. Praktisch gezien geen 
probleem hier. Is makkelijk uitvoerbaar. 

Watersysteem-
beheerders 

Minder bagger in de plassen is minder last van bodemwoelende 
vis. 

Gemeente 
Nieuwkoop 

Als je een bepaalde vis afvangt is dat geen probleem. Er zitten 
volgens gemeente geen vissen in de natura 2000 doelstellingen. 
Evt. knelpunt met paling (als je gaat afvangen vang je dan ook 
paling mee?). Officiële zwemwaterlocatie. 

Provincie Zuid-
Holland 

Als je een bepaalde vis afvangt is dat geen probleem. Er zitten 
volgens hen geen vissen in de natura 2000 doelstellingen. Evt. 
knelpunt met paling (als je gaat afvangen vang je dan ook paling 
mee?). Herziening van N2000 beheerplan de maatregelen van 
KRW plan meenemen? Is nl ook goed voor de otter. 

Natuurmonumenten NM lijkt dit geen effectieve maatregel. Zonde van je geld. 
 
Maatregel 10 Onderzoek of ondergedoken waterplanten op Nieuwkoopse 

plassen bagger kunnen groeien. 

Interne sessie 
(praktisch/technisch) 

Prima. Bijvoorbeeld lisdodde (zie Langeraarse Plassen). Gemeente 
gaat maaien (Meijegraslanden) in verband met recreatievaart, 
dus er groeit wel wat. 

Natuurmonumenten Als laagste op de prioriteitenlijst van op te pakken. Zaken die we 
al wel weten eerst oppakken. Eerst basis op orde brengen en 
aanpak van de Pot. 

 

  



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 37 van 39 
19.103467   

Aanvullende maatregelen 

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

Interne sessie Bezinkputten/petgaten/bezinksloten 
Wellicht onderzoeken of die alweer vol liggen. 
Er is daardoor niet genoeg diepte meer om te 
bezinken en bezinking doet minder dan je zou 
willen dan, dus dat zou dan uitgebaggerd 
moeten worden. Natuurmonumenten heeft de 
meetgegevens hier niet van. Rijnland zal deze 
toesturen en daarna bekijken hoe het beste 
om te gaan met baggeren. 

 Toevoegen aan 
maatregellijst, 
want is no-
regret. 

Interne sessie Uitkopen boeren 

Zouden we boeren kunnen uitkopen? Dan 
zouden we kunnen gaan baggeren (want 
compensatie ruimte voor stikstofdepositie 
boeren). Als boeren weg gaan dan helpt het 
Rijnland om KRW maatregelen te kunnen 
uitvoeren. 

 Niet opnemen 
in de 
maatregellijst, 
want is geen 
bevoegdheid 
van Rijnland. 

Interne sessie HDSR water naar de Pot 
Probeer om HDSR water van de Haak naar de 
Pot te krijgen. Water uit de Haak is heel goed 
water en dat gaat nu naar boeren bedrijven. 
Samenwerkingskans voor Rijnland en HDSR. 
Hier loopt nu al onderzoek naar.  

 Niet opnemen 
in de 
maatregellijst, 
want eerst de 
resultaten van 
het onderzoek 
afwachten. 

Natuurmonumenten Onderzoek: veenafbraak stoppen door 

calcium toe te voegen. 

Wordt nog nader uitgedacht door 
Natuurmonumenten. 

 Niet opnemen 
in de 
maatregellijst, 
want eerst de 
resultaten van 
het onderzoek 
afwachten. 
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Bijlage 3. Toelichting technische doelaanpassing 

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

- Expert judgement en aquokit; 
- KRW-verkenner. 

 

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

aquaokit. 

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

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Stikstof 1,3 1,8 Matig 1,8 Matig 

 
Stikstof laat al jaren de zelfde waarde zien. Er wordt geen verandering verwacht. Doel wordt 1,8 
mgN/l 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS pH 5,5-7,5 8,4 Slecht 8,5 Slecht 

 
pH gaat geen verlaging meer meemaken. Huidige situatie wordt doel. Doel wordt 8,5 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Doorzicht 0,9 0,44 Ontoereikend 0,4 Ontoereikend 

 
Doorzicht gaat niet verder toenemen. Huidige situatie wordt doel. Doel wordt 0,4 m 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Algen 0,6 0,3 Ontoereike
nd 

0,3 Ontoereike
nd 

 
Algen gaan geen verbetering op de maatlat vertonen. Huidige situatie wordt doel. Doel wordt 0,3 
EKR. 
 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterplant
en 

0,5 0,28 Ontoereikend 0,25 Ontoereike
nd 

 
Waterplanten hebben geen verandering laten zien afgelopen jaren. Verbetering zal niet optreden. 
Huidige situatie wordt doel. Doel wordt 0,25 EKR. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofaun
a 

0,6 0,44 Matig 0,45 Matig 

 
Macrofauna heeft afgelopen jaren rond de 0,45 gescoord op de maatlat. Huidige situatie wordt 
doel. Wordt 0,45 EKR. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie vissen 0,6 0,07 Slecht 0,1 Slecht 
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Nieuwkoopse Plassen scoren al jaren rond de 0,1, hogere scores op de maatlat worden nieut 
verwacht. Huidige situatie wordt doel. Doel wordt 0,1 EKR. 
 
Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-Verkenner. 

 
Na indiening van de aangepaste-lijst naar aanleiding van het technisch document voor naam 
waterlichaam 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. 
 
Naam waterlichaam 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

0 

Nieuwkoopse 
Plassen 

M27 NL13_20 other Vol 8394239 The_geom 

 
Naam waterlichaam, WLcode is een MX. In de volgende tabel zijn de gekozen parameters 
weergegeven die relevant zijn voor MX. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

1,8 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,04 Zie EJ 

Shore Oeverinrichting (3 klassen) 2,47 Huidige situatie 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klassen) 2 Vast peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor naam waterlichaam de volgende GEP waarden 
volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-maatlat die geldt 
voor MX. 
 
Vis (GEP: 0,51) 
Alg (GEP: 0,73) 
Macrofyten (GEP: 0,62) 
Macrofauna (GEP: 0,53) 
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