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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

 
 
De huidige toestand is goed voor waterplanten, algen en biologie ondersteunde stoffen. 
Matig voor vissen macrofauna en het eindoordeel biologie is ook matig. Chemisch voldoet 
het Oude Rijnsysteem op alle KRW parameters niet. 
 
ESF beoordeling: 

 
Sleutelfactor Beoordeling 

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

 
Externe belasting in het Oude Rijnsysteem is te hoog (ESF1), de mogelijkheid voor plan-
ten om te groeien is onvoldoende (ESF4) en de mogelijkheid voor vissen om afstanden af 
te leggen is ook niet gunstig (ESF5). Er is een hoge organische belasting (ESF7) en de 
toxiciteit voldoet niet (ESF8). 
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Maatregelen 

 
Type maatregel ESF Maatregel-

code 

Aanleg stepstones (vegetatie rijke stukjes (NVO’s) of schuil-
plaatsen (dood hout)) voor vissen en macrofauna. 4, 5 

IN18 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, n-u, 
u): zie werkblad 14 ESF8 stoffen 8 

S06 

Afkoppelen 7 S06 
Campagne tegen DEET 8 S02 
Doorspoelen polders verminderen 7, 8 IN03 
Generiek emissiebeleid 1, 8 G02, IM02 
Generieke emissiemaatregelen (AWZI en Landbouw) 1, 8 G01 
Ongerioleerde panden en woonboten aansluiten en inzame-
lingspunten in jachthavens realiseren 7 

S02 

 
Buiten de bovenstaande maatregelen zijn geen extra maatregelen voorgesteld tijdens het 
gebiedsproces. 
 
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 0,98 Goed 

biologie Waterplanten 0,35 0,35 0,42 Goed 

Biologie  Macrofauna 0,45 0,4 0,38 Matig 

biologie Vissen 0,6 0,6 0,59 Matig 

BOS Stikstof 3,8 3,8 2,73 Goed 

BOS Fosfor 0,25 0,25 0,19 Goed 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 67 Goed 

BOS pH 5,5-8,5 5,5-8,5 7,7 Goed 

BOS Chloride 300 300 126 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 23,1 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 0,78 Goed 

 

Oude Rijnsysteem en Ringvaart Haarlemmermeer hebben de zelfde doelen voor de ecologie 
gekregen. Het doel voor macrofauna is aangepast. 
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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 NL_13_38_2 

 

KRW meetpunt RO092A 
Watertype M7b 
Status Kunstmatig 

Polder of boezem Boezem 
N2000-gebied Nee 
Zwemwaterlocatie Er liggen zeven zwemwaterlocaties in 

de buurt van het waterlichaam, maar 
geen enkele in het waterlichaam zelf. 
Zie www.zwemwater.nl voor meer in-
formatie. 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam ligt in het de zuidelijke helft van het beheergebied van Rijnland en 
strekt zich uit van oost naar west, het is een omvangrijk deel van de boezem van Rijn-
land, zie hierboven. 
 
Alle hoofdwatergangen zijn als waterlichaam begrensd. Het peilgebied waar het waterli-
chaam in is gelegen 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 hoofdwatergan-
gen). 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 verbon-
den (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 be-
treffende waterlichaam en worden de doelen van het waterlichaam afgestemd op de 
mogelijkheden in het zoekgebied. 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.zwemwater.nl/
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Het waterlichaam en het zoekgebied zijn weergegeven in figuur 1.  
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2.3 Functies, landgebruik 

 
 
Het Oude Rijnsysteem heeft voornamelijk stedelijk en hoogwaardige teelten gebruik in de 
omgeving van het waterlichaam. Het waterlichaam heeft een scheepvaartfunctie. 
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2.4 Hydrologie 

De stroming in de Oude Rijn is in het algemeen in westelijke richting, vanuit Gouda, in-
laatpunt van de boezem naar het boezemgemaal Katwijk. In de zomer is de stroming 
meer noordelijk gericht in de richting van Spaarndam en Halfweg. Op verschillende plek-
ken monden watergangen uit in de Oude Rijn. In vaak is de stroming naar de Oude Rijn 
toe (bijvoorbeeld de wateringen in het zuidwesten) en soms stroomt ook water vanuit de 
Oude Rijn via deze watergangen naar het noorden. Dit geldt bijvoorbeeld voort de Hei-
manswetering en het Aarkanaal wanneer de boezemgemalen in het noorden (Halfweg en 
Spaarndam) draaien. 
 
Het waterlichaam is onderdeel van het boezemstelsel van Rijnland. Het oppervlaktewa-
terpeil in de zomer is -0,61 en in de winter -0,64 mNAP. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

. Defaultnorm M10 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen   

Algen 0,6 0,6 

Waterplanten 0,6 0,35 

Macrofauna 0,6 0,45 

Vissen 0,6 0,6 

   

Biologie  ondersteunende stoffen (BOS)   

Stikstof (mg/l) ≤ 3,8 ≤ 3,8 

Fosfor (mg/l) ≤ 0,25 ≤ 0,25 

Zuurstof (%) 40-120 40-120 

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

Chloride (mg/l) ≤ 300 ≤ 300 

Temperatuur (graden celcius) ≤ 25 ≤ 25 

Doorzicht (m) ≥0,65 ≥0,65 

 
De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS)  hebben 
per watertype een defaultnorm (Stowa rapporten  2012-31 en 2012-34). Deze doelen 
kunnen worden aangepast door  de waterbeheerder. Mits onderbouwd (lit. 26).  
 
Voor het Oude Rijnsysteem (watertype M7b) zijn de doelen voor waterplanten en macro-
fauna aangepast. Redenen zijn technische onhaalbaarheid. 
 
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 
Baggerprogramma Rijnland 2007-2020 deel 1 – generieke 
maatregel, (2.370.00 m3) 

KRW 1 Uitgevoerd 

Onderzoeksmaatregel landbouwemissies boomteeltgebied 
– generieke maatregel (1 stuks) 

KRW 1 Uitgevoerd februari 2015 

Onderzoeksmaatregel landbouwemissies veenweidegebied 
– generieke maatregel (1 stuks) 

KRW 1 Uitgevoerd februari 2014 

Onderzoeksprogramma AWZI – generieke maatregel (1 
stuks) 

KRW 1 Uitgevoerd 2011 

Behoud en beheer oeverbegroeiing (14,5 km) KRW 2 Planvoorbereiding 13,9 km 
Uitvoering 0,6 km 

Vismigratie Rijnland-buitenwater en Rijnland-buurwater-
schappen (1 stuks) Rijnland - Delfland: sluizen Leidschen-
dam 
Rijnland - Stichtse Rijnlanden: sluis Bodegraven 
Rijnland - en RWS: Juliana sluis Gouda 

KRW 2 Uitgevoerd, onderzoek 
door PZH 

Baggerprogramma Rijnland 2007-2020 - deel 2 – gene-
rieke maatregel (2.370.000 m3) 

KRW 2 In uitvoering: 1.933.000 
Uitgevoerd: 437.000 

Maatregelen tbv landbouwemissies boomteeltgebied – Ge-
nerieke maatregel (1 stuks) 

KRW 2 In uitvoering 

Maatregelen tbv landbouwemissies veenweidegebied – 
generieke maatregel (1 stuks) 

KRW 2 In uitvoering 

Monitoring ontwikkeling en conditie driehoeksmosselen – 
generieke maatregel (1 stuks) 

KRW 2 Uitgevoerd (15.053226) 
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Poldergemalen tweezijdig vispasseerbaar maken (2 stuks) KRW 3 Maatregelen worden uitge-
voerd in SGBP3 

3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 
 

 
Er zijn geen duidelijke trends waarneembaar in het Oude Rijnsysteem. De meetpunten 
voor biologie zijn volgens de richtlijn geplaatst in begroeibaar areaal en kunnen een ver-
tekend beeld geven. 

3.4 Toestand 2018 

 
De toestand van het waterlichaam wordt jaarlijks getoetst en gerapporteerd. De toestand 
in 2018 van de ecologische doelen is in onderstaande figuur weergegeven.  
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De huidige toestand is goed voor waterplanten, algen en biologie ondersteunde stoffen. 
Matig voor vissen macrofauna en het eindoordeel biologie is ook matig.  
 
Chemisch voldoet het Oude Rijnsysteem op alle parameters niet. 
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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 fos-

for raakt dan uitgeput in het groeiseizoen in combinatie met lage algenbiomassa. Troe-

belheid door algen treedt in dat geval niet of nauwelijks op. Er kan een soortenrijke on-

derwatervegetatie 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 water-
systeem. 
 
In het Oude Rijnsysteem is beschikbaar fosfor in overmaat aanwezig. De concentratie to-
taal-fosfor van het water is lager dan de default norm voor wateren van dit type. Wat dat 
betreft is de ESF 1 groen.  
 
Echter, de KRW rekent met andere concentraties dan de kritische belasting is de belas-
ting te hoog. Hierdoor is ESF 1 rood. Er zijn geen symptomen van eutrofiëring in het 
Oude Rijnsysteem. 
 
De belangrijkste externe bronnen voor fosfor zijn: 

  
 
Conclusie 

De hoge concentratie P maakt dat ESF 1 rood is. 
 

 

 
 

Maatregelen 

Generiek emissiebeleid. 
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4.2 ESF2 licht 

De ecologische sleutelfactor licht voldoet als er voldoende licht op de bodem van het wa-

ter komt zodat ondergedoken waterplanten kunnen groeien. 

 

Bij een doorzicht dat groter is dan 0,6m bereikt voldoende licht de waterbodem om de 
groei van onderwaterplanten mogelijk te maken in een kanaal M7b. Het doorzicht is ge-
middeld 0,78m en dus voldoende. 
 
De beoordeling van ESF2 staat daarom op groen. 
 

 

 
 

Maatregelen 

n.v.t. 

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. 
 

Op basis van de P metingen lijkt er wel nalevering plaats te vinden in of nabij het sys-
teem. De voorjaarswaarden zijn laag, bijna limiterend en deze stijgen tot >0,15 gP/m3 in 
de zomer. Op basis van beschikbare gegevens is niet te bepalen of dit door lokale nale-
vering komt. 
 
Gezien de aanvoer van nutriënten via externe instroming zou aanpak van een eventueel 
eutrofe bodem nog niet aan de orde zijn. 
 

 

 
 
Onbekend (doorstroming gedomineerd systeem) 

 
Maatregelen: 

n.v.t. 

4.4 ESF4 habitatgeschiktheid 

Deze sleutelfactor voldoet als er voldoende geschikt habitat aanwezig is en negatieve fac-

toren die het habitat beïnvloeden voor alle biologische groepen afwezig zijn. 

 

Habitat voor vegetatie 

Het habitat voor vegetatie is onvoldoende. In de onderstaande figuur is het oevertype 
weergegeven. Bijna alle oevers zijn verdedigd (rood), dit zorgt voor een ongeschikte ha-
bitat voor oevervegetatie. 
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De oevers zijn te steil en diep voor ondergedoken vegetatie. Er zijn een aantal natuur-
vriendelijke oevers aangelegd. Maar dit is niet significant. 3% van de oevers is begroeid 
met riet. 
 

Habitat voor macrofauna 

Het habitat voor macrofauna is onvoldoende. De hoeveelheid habitat (plantenrijke zones) 
voor een soortenrijke macrofauna is in het waterlichaam zeer beperkt. 
 
Habitat voor vissen  
Er is onvoldoende habitat voor vissen. Er is zeer weinig begroeiing in het waterlichaam. 
In het westelijke deel van het waterlichaam is er veel zoekgebied (boezemland). In het 
oostelijke deel (Gouwe) is dit veel minder aanwezig. Een geschikt habitat voor planten 
minnende vis bestaat uit ondiep water waar planten kunnen groeien. In het westelijke 
deel is zowel ondiep als diep water aanwezig. In het oostelijke deel is veel minder ondiep 
water aanwezig. Er is wel voldoende diep water in het gehele waterlichaam aanwezig. 
 
De habitatgeschiktheid voor de verschillende groepen wordt beoordeeld als rood. 
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Maatregelen 

 Aanleg stepstones (vegetatie rijke stukjes (NVO’s), schuilplaatsen (dood hout)) 
voor vissen en macrofauna. 

4.5 ESF5 verspreiding 

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

gewenste biologische toestand. 

 
Verspreiding van vegetatie 

Verspreiding vegetatie is geen knelpunt in het boezemwater 
 

Verspreiding van macrofauna 

Er zijn geen fysieke barrières in het waterlichaam aanwezig, zoals dammen. We zien dat 
geschikt habitat (waterplanten) voor macrofauna soms ver uit elkaar liggen, met name in 
het zuidoosten van het waterlichaam. Dit is beperkend voor verspreiding van soorten.  
 
Verspreiding van vissen 

Er zijn geen fysieke barrières in het waterlichaam aanwezig, zoals dammen en stuwen. 
Wat we wel zien dat geschikt habitat (waterplanten) voor vissen soms ver uit elkaar ligt, 
met name in het zuidoosten van het waterlichaam. Dit is beperkend voor uitwisseling en 
migratie van soorten. 
 
Het waterlichaam is onderdeel van de boezem van Rijnland. Tussen de boezem en Rijn-
land en de Noordzee en de Hollandsche IJssel zijn vispassages aanwezig. Via sluizen is 
ook de boezem van Waternet en het HDSR bereikbaar.  De boezem is dan ook goed be-
reikbaar voor vissen via de buitenwateren. De polderwateren zijn minder goed bereik-
baar. 
 
Er zijn verschillende vissoorten aanwezig, waaronder exoten zoals de roofblei en zwart-
bekgrondel.  
 
Conclusie 

Geschikt habitat (waterplanten) is ver uit elkaar gelegen in het waterlichaam (vissen en 
macrofauna). 
 

 

 

 

Maatregelen 

 Aanleg stepstones (vegetatie rijke stukjes (NVO’s) of schuilplaatsen (dood hout)) 
voor vissen en macrofauna. 

 Boezem – Polder migratie mogelijk maken 

4.6 ESF6 verwijdering 

ESF6 voldoet als verwijdering van planten door schonen/maaien of graas door verschil-

lende organismen niet beperkend is voor de ontwikkeling van een diverse oevervegetatie 
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en begroeiing met drijfbladplanten en ondergedoken waterplanten. Verwijdering van vis-

sen door mens en dier mag niet beperkend zijn voor een diverse visstand. 

 

Verwijdering van waterplanten 

In het waterlichaam wordt niet geschoond, omdat er niks groeit. Uit berekening blijkt dat 
in het waterlichaam het niet mogelijk is om vegetatie te laten staan i.v.m. de afvoerfunc-
tie van de wateren. Mocht er wel vegetatie groeien dan kan dit vanwege de afvoerfunctie 
van het waterlichaam niet blijven staan. 
 
In de primaire wateren die in het zoekgebied zijn gelegen is het vaker mogelijk om vege-
tatie te laten staan. Er is echter wel verstoring door scheepvaart in het waterlichaam. 
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 

Er wordt door beroepsvissers gevist in het waterlichaam. Dit heeft volgens de KRW maat-
lat geen negatieve impact. De gezondheid van de visstand wordt bepaald door de verde-
ling van de lengte van de vis. 
 
De cijfers over de lengte verdeling is in de KRW visstandsbemonstering van 2017 niet op-
genomen in het rapport. Er is wel genoemd dat er weinig kleine vis aanwezig was. De 
oorzaak zou zijn dat er weinig paaigebied in het waterlichaam is en/of dat het geen gun-
stig voorjaar was. In de bemonstering van 2010 zijn er geen aanwijzingen dat vogels 
lengteklassen weg vissen. Dit is vooralsnog geen knelpunt. 
 
Conclusie 
We verwachten dat de harde beschoeiing en beroepsvaart de grootste factor van verwij-
dering van waterplanten is in het Oude Rijnsysteem. Het water heeft de functie scheep-
vaart en in KRW maatlat is hier rekening mee gehouden. De andere hierboven genoemde 
factoren zijn geen groot knelpunt hier. 
 

 
 

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 belangrijkste bronnen voor organische belasting voor dit waterlichaam zijn: 
- Af- en uitspoeling van landelijk gebied in de polders die uitmalen op dit KRW-wa-

terlichaam. Dit is voornamelijk het gevolg van bemesting en of veenafbraak. Een 
groot deel van het landgebruik betreft agrarisch grasland. 

- AWZI’s: acht AWZI’s lozen direct op dit waterlichaam, te weten: Waddinxveen-
Randenburg (Gouwe), Bodegraven, Alphen Noord, Alphen Kerk & Zanen (oude 
Rijn), Nieuwveen (Aarkanaal), Leimuiden (Drecht), Leiden Zuid-West (Rijn-Schie-
kanaal) en Katwijk (Katwijks Kanaal). AWZI Leiden Noord loost indirect op de 
Haarlemmer Trekvaart (het deel wat onderdeel is van Oude Rijn-systeem)  

- Overstorten: Er zijn vele (honderden) overstorten die lozen op of nabij dit KRW-
waterlichaam. Ten oosten van Leiden betreft dit voornamelijk lozingen in de pol-
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dersystemen. Met name in de gemeenten Leiden, maar ook in Oegstgeest en Kat-
wijk, zijn tientallen overstorten die lozen op het boezemsysteem en of het Oude 
Rijn-systeem. 

- Ongerioleerde panden: er zijn diverse panden/woningen bekend die op dit waterli-
chaam lozen. Vooral woonboten kunnen lokaal voor probleem zorgen, omdat deze 
vaak met meerdere bij elkaar liggen. Terwijl voor de andere panden juist niet zijn 
aangesloten vanwege de afgelegen ligging. De gemeente Leiden is bezig met een 
plan om alle niet aangesloten lozingen aan te pakken. 

- Recreatievaart: dit waterlichaam bevat veel vaarwater voor beroepsvaart. Voor 
recreatievaart is dit minder plezierig en zal het Oude Rijn systeem vooral gebruikt 
worden als vaarroute (om van A naar B te komen).  

 
De bijdrage van andere bronnen, zoals bladval, honden- en vogelpoep, eendjes voeren, 
lokvoer voor vissen (hengelsport), aan de organische belasting van het KRW-waterli-
chaam worden vooralsnog verwaarloosbaar geacht ten opzichte van bovengenoemde 
bronnen. 
 
In KRW-waterlichaam Oude Rijn-systeem zelf zijn geen zwemwaterlocaties aanwezig. Er 
zijn een tiental zwemwaterlocaties (Zegerplas 2x, Vlietlanden 3x, Braassemmermeer 1x, 
‘t Joppe 2x, Valkenburgse Meer 1x, Cronesteijn 1x) buiten dit KRW-waterlichaam, die in 
enige mate beïnvloed worden door water uit Oude Rijn-systeem (afstand <1km). Daar-
naast wordt de waterkwaliteit langs het strand bij Katwijk beïnvloed door het uitgemalen 
water bij boezemgemaal Katwijk. 
Voor twee zwemwaterlocaties is het toetsoordeel in 2018 ‘aanvaardbaar’ of ‘slecht’ op 
basis van bacteriologische verontreiniging (respectievelijk Zegerplas westoever en Cro-
nesteijn), de overige zwemwaterlocaties scoren ‘goed’ of ‘uitstekend’. Cronesteijn scoort 
al jaren slecht, terwijl Zegerplas westoever sinds 2017 slecht scoort (de vijf jaar daar-
voor was het ‘goed’). Alleen bij Cronesteijn wordt het ‘slechte’ toetsingsoordeel op ecoli 
deels verklaard met de kwaliteit van het inlaat water uit het Rijn-Schiekanaal (onderdeel 
van Oude Rijn-systeem). De achterliggende oorzaak is de effluentlozing van AWZI Lei-
den-Zuidwest. Hier wordt een nieuwe inlaat voor gerealiseerd. 
 
De zomergemiddelde zuurstofverzadiging schommelt op KRW-meetlocatie RO092A sinds 
2009 tussen de 60% en 80% (KRW-oordeel Goed). Oververzadiging (>120% O2) of 
zuurstofloosheid (<40% O2) heeft hier sinds 2009 niet opgetreden. 
 
Naast organische belasting is ook waterdiepte van belang voor de saprobie (zuurstofhuis-
houding). Het zuurstof in een kleinere waterkolom is sneller opgebruikt. Daarnaast 
warmt een kleinere waterkolom sneller op, waardoor het water minder zuurstof kan be-
vatten. Ondiepte kan het gevolg zijn van baggeraanwas (achterstallig onderhoud). Een 
baggerlaag bevat (normaal gesproken) veel zuurstofvretend materiaal. 
In dit KRW-waterlichaam is ruim voldoende diepte aanwezig, omdat een groot deel van 
dit waterlichaam een vaarwegfunctie (beroepsvaart) heeft (overal >1 meter). Het water-
systeem is hiermee niet kwetsbaar voor de effecten van organische belasting. Dit is con-
sistent met de aanwijzing van deze wateren als wateren die geen bijzondere bescher-
ming behoeven.  
 
Hoewel deze ESF bij toetsing aan de maatlatten formeel voldoet, kan aanpak van de or-
ganische belasting de ontwikkeling van een goede ecologische toestand ondersteunen. 
 

 
Noot: Rood vanwege effect op de zwemwaterkwali-
teit. 
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Maatregelen om van huidig naar gewenst te komen 

Maatregelen om deze ESF op ‘groen’ te krijgen is, door de impact van efluentlozing van 
AWZI Leiden Zuid-West op de zwemwaterkwaliteit in Cronesteijn verminderen. Diverse 
maatregelen in en om de zwemwaterlocatie hebben uitgewezen dat deze onvoldoende 
helpen. De volgende opties liggen nog open: 

- Huidige situatie continueren; 
- Opheffen zwemwaterlocatie Cronesteijn; 
- Verleggen lozingspunt AWZI Leiden Zuid-West van Rijn-Schiekanaal naar de Kort 

Vliet. 
Alleen met de laatste twee opties komt deze ESF op ‘groen’. 
 
Eventuele maatregelen  

Enkele opties om de zuurstofhuishouding (lokaal) verder te verbeteren: 
- Polders die uitmalen op Oude Rijn-systeem niet doorspoelen, baggeren en agra-

risch werkwijze uitvoeren met het oog op reduceren van de af- en uitspoeling van 
meststoffen en reductie van de veenafbraak. 

- Het waterpeil in omliggende veenweidepolders niet met maaivelddaling mee laten 
dalen. 

- Het effect van riooloverstortingen (m.n. in Leiden) reduceren door afkoppelen van 
verhard oppervlak (bronaanpak) en of meer regelmatig bagger uit de watergan-
gen nabij overstorten verwijderen. 

- Ongerioleerde panden en woonboten (inclusief gemalen en brugwachtershuisjes) 
aansluiten op het riool of zorg dragen dat deze via een goed werkende IBA lozen, 
indien sprake is van lozing van zogenaamd ‘zwart’ huishoudelijk afvalwater (wc-
doorspoeling). 

- Voorzieningen treffen of mogelijkheden creëren ten behoeve van de inzameling 
van afvalwater van recreatievaartuigen bij jachthavens. 

4.8 ESF8 toxiciteit 

In de gewenste situatie voldoen alle chemische stoffen – niet zijnde de biologie onder-

steunende parameters – aan de normen. Dit betreft alle compartimenten van het water-

systeem: oppervlaktewater, waterbodem en organismen. 

 

Huidige situatie voor het waterlichaam 

Het waterlichaam Oude Rijn-systeem voldoet op KRW-meetlocatie RO092A (KRW-oordeel 
2019) niet voor de chemische parameters ammonium, PAK zoals benzo(b)fluorantheen, 
benzo(k)fluorantheen, benzo(g,h,i)peryleen en fluorantheen, zink en PFOS.  
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van KRW-meetlocatie RO092A door-
gerekend. De msPAF-score komt met 1 van de 136 monsters boven de 5% uit. Jaarge-
middeld ligt de msPAF onder 0,5%, met uitzondering van 2017 (het jaar van eerderge-
noemde msPAF-score >5%). Deze hoge score komt door hoge PAK-concentraties. De 
oorzaak hiervan is niet bekend. De sanering van de waterbodemverontreiniging bij het 
NAF-terrein was enkele maanden daarvoor al afgerond. 
Vanwege het eenmalige karakter van de msPAF-overschrijding lijkt de toxische druk het 
bereiken voor een goede ecologische toestand in het algemeen niet in de weg te staan. 
 
Ammonium is een Rijnlandbrede (en landelijke) probleemparameter. Ondanks de norm-
overschrijding lijkt de impact op het ecosysteem momenteel aanvaardbaar (msPAF vol-
doet). Er lijkt in de periode 2009-2018 een duidelijke verbetering te zijn opgetreden. Met 
name de winterpieken zijn gehalveerd van ca. 1,2 mg/l (2009-2013) tot ca. 0,6 m/l 
(2015-2018) (zie grafiek). Voor deze KRW-meetlocatie zijn de effluentlozingen van m.n. 
AWZI Alphen Kerk & Zanen en AWZI Alphen Noord en de uit- en afspoeling van landelijke 
gebied (achterliggende oorzaken zijn bemesting van percelen, veenafbraak en eventueel 
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kwel) de belangrijkste bronnen voor ammonium. Deze afname kan deels verklaard wor-
den met de afname in de ammoniumconcentratie in het effluent van de genoemde 
AWZI’s (zie grafiek rechts). 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluorantheen wordt vrijwel altijd op meetlocatie RO092A aangetroffen (zie volgende gra-
fiek: blauw = < rapportagegrens, rood = aangetoond). In 2017 zijn twee piekmetingen 
van fluorantheen (januari en augustus) tot boven de jaarmaximum-norm (MAC-waarde 
voor fluorantheen = 0,12 µg/l). De piek in januari kan verklaard worden met de werk-
zaamheden rond de sanering (najaar 2016 tot zomer 2017) van een ernstige PAK-ver-
ontreiniging van de waterbodem in de Oude Rijn bij het NAF-terrein te Alphen aan den 
Rijn. De tweede piek in augustus heeft een andere oorzaak want een andere samenstel-
ling van PAK (januari: (volgorde aflopende concentratie) naftaleen, fenantreen, fluoran-
theen en antraceen; augustus: alle 10 PAK ‘van VROM’ met hoogste concentratie fluoran-
theen). Voor deze laatste piek is geen duidelijk bron bekend. Bij deze piekmeting worden 
ook duidelijk verhoogde concentraties aan andere PAK aangetroffen zoals benzo(b)flu-
orantheen, benzo(k)fluorantheen en benzo(g,h,i)peryleen. Deze PAK worden veel minder 
vaak aangetroffen dan fluorantheen. Landelijk is de grootste bron de atmosferische de-
positie, maar dat veroorzaakt geen piekemissie. Lokaal kunnen werkzaamheden in de 
waterbodem of aan bijvoorbeeld beschoeiingen (verwijderen gecreosoteerd hout) een rol 
spelen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meetlocatie ROO92A: rood = aangetroffen, 
blauw = < rapportagegrens 

 
 



 

Pagina 20 van 42  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.103102 

   
 
Zink voldoet niet aan de normen (de zgn. eerstelijns beoordeling; zie grafiek).  
De JG-norm wordt alleen in de jaren 2009 en 2011 niet overschreden. Bij verdiscontering 
met de een achtergrondconcentratie van 2,8 ug/l, blijft alleen voor de jaren 2010, 2013 
en 2016 nog overschrijding van de JG-norm over. Indien ook rekening wordt gehouden 
met biologische beschikbaarheid (de zgn. tweedelijns beoordeling) voldoet zink aan de 
JG-norm. Toetsing aan de MAC-norm geeft een vergelijkbaar beeld: overschrijding in de 
jaren 2010, 2013, en 2016 t/m 2018. Bij correctie met de achtergrondconcentratie (sinds 
2015 ook voor de MAC mogelijk) blijven de overschrijdingen in de jaren 2010, 2016 en 
2018 over. Bij toetsing aan de MAC-norm is een tweedelijnsbeoordeling o.b.v. de biobe-
schikbaarheid niet mogelijk. 
Alle keren dat zink is aangetroffen kwam deze in de top5 van de msPAF-Toolkit naar vo-
ren. De zinkconcentraties lijken in de periode 2009-2018 toe te nemen. Dit is een punt 
van aandacht. Vermoedelijk ligt het succes van het afkoppelen van verhard oppervlak 
van het riool - alle gemeenten zijn hiermee aan de slag - hieraan ten grondslag. Het he-
melwaterafvoer vanuit de vele zinken dakgoten en verzinkte straatmeubilair gaat nu 
rechtstreeks naar het oppervlaktewater. 

 
 
In de periode 2009-2018 zijn de gewasbeschermingsmiddelen imidacloprid en me-
tazachloor en het insectenwerend (consumenten)middel DEET normoverschrijdend aan-
getroffen: 

- DEET (indicatief MTR: 2016) 
- Imidacloprid (MAC: -, JG: 2009-2014) 
- Metazachloor (MAC: 2009, JG: 2014) 

De verhoging van DEET (28 juli 2016) is een week eerder ook gemeten op de meetlocatie 
RO526 van KRW-waterlichaam Does en omliggende kanalen (20 juli 2016). In de Oude 
Rijn wordt echter weinig gezwommen in verband met de scheepvaart. Mogelijk heeft con-
taminatie bij de monstername plaats gevonden. 
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De herkomst van beide andere middelen is niet met zekerheid vast te stellen. Mogelijk 
dat Gouwepolder /greenport Boskoop (boomkwekerijen) de bron is. Imidacloprid en me-
tazachloor overschrijden de laatste drie jaar (2016-2018) niet meer de normen. 
 
PFOS is niet op de KRW-meetlocatie RO092A van het KRW-waterlichaam zelf aangetrof-
fen maar op de gekoppelde meetlocatie van het Toestand- en Trendmonitoring meetnet 
RO114A (in de Gouwe), welke ook in het Oude Rijnsysteem ligt. Er zijn vooralsnog bin-
nen dit KRW-waterlichaam geen lokale bronnen van deze stoffen bekend. Aanpak van 
deze stoffen lift vooral mee met het generiek emissiebeleid. 
 
Waterbodem 

De waterbodemkwaliteit (onderhoudsbagger) van het KRW-waterlichaam Oude Rijn-sys-
teem voldeed op verscheidene lokale plekken niet aan de Rijnlandse doelstellingen. Met 
name overschrijdingen van de interventiewaarde voor lood, PAK en minerale olie (en inci-
denteel zink, kwik, koper en PCB) lagen hieraan ten grondslag. Voor een deel van de wa-
terbodems in de Oude Rijn ten westen van Alphen missen nog gegevens van de laatste 
baggerronde (2016) in de database.  
Slechts een zeer klein deel van alle waterbodems heeft een kwaliteit van klasse A of be-
ter. Op basis van bovenstaande lijkt de algehele chemische kwaliteit van de waterbodem 
mede beperkend voor een goede ecologische ontwikkeling. 
 
Organismen 

Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 
 

 
 
 
Maatregelen om van huidig naar gewenst te komen 

Knelpunten overschrijding van de norm: 
- Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het ecologisch effect niet kritisch 

(jaargemiddeld msPAF <0,5%). Situatie kan verdere verbeterd worden met: 
o aanpak van de ammoniumlozing vanuit de AWZI’s, door meer beluchting 

van effluent; 
o aanpak van de ammonium/ammoniak-uitstoot als gevolg van bemesting 

(zie organische belasting ESF 7) in de polders die uitmalen op dit waterli-
chaam; 

o kwelpolders niet doorspoelen, om aanvoer vanuit grondwater naar het op-
pervlaktewatersysteem te beperken. 

- PAK: Enkele jaren geleden is het Oude Rijn-systeem gebaggerd en is een grote 
sanering van de waterbodem van de Oude Rijn bij Alphen (NAF-terrein) uitge-
voerd. PAK blijven  in verhoogde gehalten aangetroffen worden. De grootste bij-
drage aan de belasting met deze stof komt via atmosferische depositie (haard-
vuur, uitlaatgassen e.d.) in het watersysteem terecht (Emissieregistratie 2018). 
Aanpak door generiek emissiebeleid: meeliften met landelijk aanpak diffuse bron-
nen, verwijderen van sterk verontreinigde waterbodems en Rijnlands zuiveringen-
beleid (aanpak AWZI effluentlozingen). 

- Zink: Zink is een bouwmetaal dat is verwerkt in o.a. dakgoten of wegmeubilair. 
Vangrails en lantaarnpalen zijn veelal gecoat. Met het afkoppelen van verhard op-
pervlak (van het rioolsysteem) wordt het oppervlaktewater meer direct belast. 
Aanpak hiervan kan bestaan uit de volgende maatregelen: 

De normen voor chemische 
verontreinigingen in oppervlaktewater 
worden overschreden. 
 

Opmerking: op basis van de msPAF is de waterkwaliteit 
wel voldoende. 
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o Vasthouden (infiltratie of bergen) van afgekoppeld hemelwaterafvoer door 
gemeenten en particulieren stimuleren; 

o Zinken dakgoten coaten of vervangen voor dakgoten van ander materiaal 
stimuleren; 

- Imidacloprid en metazachloor: Vanwege de autonome ontwikkeling en de geringe 
overschrijding van de normen over de periode 2009-2018 lijkt verdere aanpak 
niet opportuun. Aanpak – voor zover nodig voor dit middel - bestaat uit meeliften 
met Rijnlands programma Landbouwemissies (generiek emissiebeleid).  

- DEET: met name in zomermaanden is de concentratie hoog. Er zijn echter geen 
specifieke recreatievoorzieningen nabij meetlocatie RO256 die dit zouden kunnen 
verklaren. Algemene maatregel zou kunnen bestaan uit een campagne om ge-
bruik van DEET-producten in Nederland - waar voor zover bekend geen malaria of 
andere ziekten door muggen worden overgedragen - te ontraden. Indien van toe-
passing: aanscherpen protocol m.b.t. gebruik DEET door monsternemer. 

- Verontreinigde waterbodems: De algehele kwaliteit van de waterbodem voldoet 
aan de doelstellingen, maar zijn mogelijk toch belemmerend voor de ecologische 
ontwikkeling. Met generiek emissiebeleid (bronnen zijn of worden gereguleerd of 
aangepakt; sterk verontreinigde bagger wordt geheel verwijderd binnen het on-
derhoudsbaggerprogramma) en de daaraan gekoppelde autonome ontwikkeling in 
de belasting is de verwachting dat ook in dit waterlichaam de kwaliteit van de 
bagger verder verbeterd. Geen aanvullende uitvoeringsmaatregel. 

4.9 Conclusie ESF1-8 

 
Sleutelfactor Beoordeling 

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

 
Externe belasting in het Oude Rijnsysteem is te hoog (ESF1), de mogelijkheid voor plan-
ten om te groeien is onvoldoende (ESF4) en de mogelijkheid voor vissen om te migreren 
over langere afstanden is ook niet gunstig (ESF5). Er is een hoge organische belasting 
(ESF7) en de toxiciteit voldoet niet (ESF8). 
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5. Gebiedsproces 

5.1 Wat is het gebiedsproces? 

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

5.2 Advies maatregelenlijst 

Na het informeren en consulteren van de interne en externe stakeholders is alle opge-
haalde 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 land-
bouwbeleid 

G01 Kansrijk, geen bezwaar  Coördinatie en aan-
pak door landbouw-
team van Rijnland. 

2 Generiek emissie-
beleid 

G01 Kansrijk, geen bezwaar  Verbeteren AWZI 
kwaliteit effluent 
verbeteren. 

3 Uitvoeren vismi-
gratiemaatregel 
Boezem - Polder 

IN15 Zeer kansrijk, er zijn kansen 
in het huidige beleid van 
Rijnland, verschillende kans-
rijke locaties en er zijn sa-
menwerkingskansen met 
Heineken en gemeenten.  

 Bij het vervangen 
van gemalen wordt 
visvriendelijkheid 
nog niet altijd mee-
genomen. 
 
In de Zwanenbur-
gerpolder zit een 
passage die niet 
werkt. 

4 Aanleg stepstones 
(vegetatie rijke 
stukjes (NVO’s) of 
schuilplaatsen 
(dood hout)) voor 
vissen en macro-
fauna. 

IN18 Zeer kansrijk, er zijn veel 
kansrijke locaties in het 
zoekgebied, ook in combina-
tie met NVO’s. Verder sa-
menwerkingsmogelijkheden 
met gemeenten en Heine-
ken. Tevens finacieringsmo-
gelijkheid Heineken. De 
Oude Rijn zelf is minder ge-
schikt vanwege de transport-
functie en recreatievaart. 

 Betrek de Provincie 
Zuid-Holland als 
vaarwegbeheerder 
van de Oude Rijn.  
 
Neem ook scheep- 
en recreatievaart en 
onderhoud in be-
schouwing.  

5 Opheffen zwemwa-
terlocatie Cro-
nesteijn 

S06 Weinig kansrijk, er wordt 
veel geïnvesteerd in de loca-
tie, ook m.b.t. de waterkwa-
liteit. Daarvan eerst de effec-
ten afwachten, voor een be-
sluit hierover kan worden ge-
nomen.   
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6 Verleggen lozings-
punt AWZI Leiden 
Zuid-West 

IN02 Niet kansrijk, grote weer-
stand tegen vanuit de ge-
meente. Ook wordt getwij-
feld aan de noodzaak en effi-
ciëntie van deze maatregel 
(i.r.t. de kosten) 

 Neem ook het lo-
zingspunt van Hei-
neken in beschou-
wing.  

7 Afkoppelen IM04 Eerste advies na gebiedspro-
ces: Geen advies mogelijk, 
want tegengestelde input uit 
gebiedsproces. Veel draag-
vlak onder gemeenten in het 
kader van I(A)WKP.  

 Er bestaan echter 
ook vragen over de 
kwaliteit van het af-
gekoppelde water 
en de capaciteit van 
het watersysteem 
om dit af te voeren. Definitief advies na afstem-

ming experts: Kansrijk, want 
gemeenten zijn er al mee 
bezig en heeft effect op 
KRW-maatlat 

8 Ongerioleerde pan-
den en woonboten 
aansluiten en inza-
melingspunten in 
jachthavens reali-
seren 

IM06 Zeer kansrijk, want gemeen-
ten hebben dit al opgenomen 
in hun beleid en voeren het 
uit. 

 Handhaving aan-
scherpen. 

9 Doorspoelen pol-
ders verminderen 

IN03 Eerste advies na gebiedspro-
ces: Weinig kansrijk, er 
wordt al beperkt doorge-
spoeld en de uitvoerbaarheid 
is lastig in verband met de 
vele particuliere inlaten. Sta-
keholders signaleren ook ri-
sico’s.   

  

Definitief advies na afstem-
ming experts: Kansrijk, want 
het gaat om het verminderen 
voor zover mogelijk. De aan-
dachtspunten uit het ge-
biedsproces worden meege-
nomen.  

1
0 

Campagne tegen 
DEET 

S02 Eerste advies na gebiedspro-
ces: Geen advies mogelijk, 
want er is geen bezwaar, 
maar stakeholders geven 
aan dat dit op landelijk ni-
veau moet worden opgepakt.   

 Waarschijnlijk 
vooral van toepas-
sing in Alphen aan 
den Rijn.  

Definitief advies na afstem-
ming experts: Kansrijk, want 
het is no-regret.  

1
1 

Vasthouden afge-
koppeld regenwa-
ter (infiltreren) 

IM04 Eerste advies uit gebiedspro-
ces: Tegengestelde input. 
Kansrijk, want gemeenten 
zijn hiermee bezig en er zijn 
samenwerkingskansen met 
de provincie Zuid-Holland. 
Echter, er zijn vragen over 
uitvoerbaarheid en effectivi-
teit en de grond is niet 

 Dat kan je niet in 
de boezem doen.  
 
Onderzoek bron-
aanpak (zinken 
dakgoten) als alter-
natief.  
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overal geschikt voor infiltra-
tie.  

Definitief advies na afstem-
ming experts: Niet opnemen 
in de lijst, want het is een 
meekoppelkans en geen los-
staande maatregel. 

1
2  

Aanvullende maat-

regel: Onderzoeks-
maatregel zinken 
dakgoten 

S01 Opnemen, want no-regret.   

 

Maatregelen waarop het advies ‘kansrijk’ of ‘zeer kansrijk’ is gegeven vanuit het ge-
biedsproces, 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 uit-
voerbaarheid, duidelijke onderbouwing en communicatie van groot belang.  

5.3 Samenwerkingsmogelijkheden  

Er zijn een aantal stakeholders die in het gebiedsproces hebben aangegeven te willen sa-
menwerken in de uitvoering van (aanvullende) maatregelen, te weten; 
 
Maatregel Landbouwbeleid 
Stakeholder Gemeente Leiderdorp 
Motivatie/re-

den 

Elkaar versterken bij het weidevogelconvenant met het oog op wa-
terkwaliteit 

Contactgege-

vens 

Via relatiebeheerder Rijnland 

 
Maatregel Vismigratie 
Stakeholder Heineken 
Motivatie/re-

den 

Heineken is een palinglandschap aan het realiseren, meekoppelkans 

Contactgege-

vens 

Via relatiebeheerder Rijnland 

 
Maatregel Structuurelementen/NVO 
Stakeholder Heineken 
Motivatie/re-

den 

Heineken wil vergroenen, meekoppelkans + financieringsmogelijk-
heid 

Contactgege-

vens 

Via relatiebeheerder Rijnland 

 
Maatregel Structuurelementen/NVO 
Stakeholder Diverse gemeenten 
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Motivatie/re-

den 

Meekoppelkans bij woningbouw draagvlak 

Contactgege-

vens 

Via relatiebeheerder Rijnland 

 
Maatregel Afkoppelen 
Stakeholder Provincie Zuid-Holland 
Motivatie/re-

den 

Kansen bij renovatie provinciale wegen 

Contactgege-

vens 

Hans Heupink Provincie Zuid-Holland 
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5.4 Kaart  
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5.5 Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd drie maatregelen (opheffen zwemwaterlo-
catie Cronesteijn, verleggen lozingspunt AWZI Leiden Zuid-West, vasthouden afgekop-
peld regenwater) af te laten vallen. Er wordt een onderzoeksmaatregel met betrekking 
tot zinken dakgoten toegevoegd. De overige  voorgestelde maatregelen kunnen op de 
definitieve maatregelenlijst. Een belangrijke potentiele samenwerkingspartner is Heine-
ken. 
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6. Technische doelaanpassing 

Aangepaste lijst GEP bepaling (technische doelafleiding) Oude Rijnsysteem 

 
Oude Rijnsysteem en Ringvaart Haarlemmermeer hebben de zelfde doelen voor de ecologie 
gekregen. 
 
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 0,98 Goed 

biologie Waterplanten 0,35 0,35 0,42 Goed 

Biologie  Macrofauna 0,45 0,4 0,38 Matig 

biologie Vissen 0,6 0,6 0,59 Matig 

BOS Stikstof 3,8 3,8 2,73 Goed 

BOS Fosfor 0,25 0,25 0,19 Goed 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 67 Goed 

BOS pH 5,5-8,5 5,5-8,5 7,7 Goed 

BOS Chloride 300 300 126 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 23,1 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 0,78 Goed 

 
 
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 

Biologie Macro-
fauna 

0,45 0,38 Matig 0,4 Goed 

 
Macrofauna heeft in 2017 een 0,4 gescoord. 0,4 zou mogelijk moeten zijn doel wordt 0,4 
EKR.  
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie vissen 0,6 0,59 Matig 0,6 Goed 

 
Vissen hebben in het verleden 0,6 gescoord, 0,6 is mogelijk. Doel wordt niet aangepast. 
 
Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-Verken-

ner. 

 
Na indiening van de aangepaste-lijst naar aanleiding van het technisch document voor 
Oude Rijnsysteem 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. 
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Oude Rijnsysteem heeft in de KRW-verkenner de volgende eigenschappen mee gekregen 
vanuit de gebruikte shapefile van het waterlichaam. 
 

ID Name WFD
TYPE 

WATERBODID MO-
DEL-
TYPE 

WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 

2
4 

Oude Rijnsys-
teem 

M7b NL13_38_2 other Vol 5003279 The_geom 

 
Oude Rijnsysteem, NL_13_38_2 is een M7B. In de volgende tabel zijn de gekozen para-
meters weergegeven die relevant zijn voor M7B. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

Maintenance Onderhoud (2 klassen) 1 Scheepvaart en water toe- en afvoer zijn 
de hoofdfuncties van dit waterlichaam 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

3,8 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,25 Zie EJ 

Shipping Scheepvaart activiteit (2 
klassen) 

1 Veel scheepvaart aanwezig op het water-
lichaam. 

Shore Oeverinrichting (3 klas-
sen) 

1,01 Beschoeid met stalen damwanden, zeer 
weinig ruimte voor vegetatie 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klassen) 2 Vast peil, boezem. 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Oude Rijnsysteem de volgende GEP waar-
den volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-maat-
lat die geldt voor M7B. 
 
Vis (GEP: 0,18) 
Alg (GEP: 0,75) 
Macrofyten (GEP: 0,26) 
Macrofauna (GEP: 0,38) 
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7. Conclusie  

Maatregelen 
Type maatregel ESF Maatregel-

code 

Aanleg stepstones (vegetatie rijke stukjes (NVO’s) of schuil-
plaatsen (dood hout)) voor vissen en macrofauna. 4, 5 

IN18 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, n-u, 
u): zie werkblad 14 ESF8 stoffen 8 

S06 

Afkoppelen 7 S06 
Campagne tegen DEET 8 S02 
Doorspoelen polders verminderen 7, 8 IN03 
Generiek emissiebeleid 1, 8 G02, IM02 
Generieke emissiemaatregelen (AWZI en Landbouw) 1, 8 G01 
Ongerioleerde panden en woonboten aansluiten en inzame-
lingspunten in jachthavens realiseren 7 

S02 

 
Er worden geen extra maatregelen voorgesteld in het Oude Rijnsysteem 
 
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 0,98 Goed 

biologie Waterplanten 0,35 0,35 0,42 Goed 

Biologie  Macrofauna 0,45 0,4 0,38 Matig 

biologie Vissen 0,6 0,6 0,59 Matig 

BOS Stikstof 3,8 3,8 2,73 Goed 

BOS Fosfor 0,25 0,25 0,19 Goed 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 67 Goed 

BOS pH 5,5-8,5 5,5-8,5 7,7 Goed 

BOS Chloride 300 300 126 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 23,1 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 0,78 Goed 

 
Op basis van het bovenstaande maatregelen en technische doelaanpassingen wordt ver-
wacht dat het Oude Rijnsysteem in 2027 voldoet aan de doelstellingen. 
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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 milieuor-
ganisaties uitgenodigd die deelnemen aan het bestuurlijk overleg Natuur en Milieu van 
Rijnland en contactpersonen van natuur- en milieuorganisaties die waren genoemd als 
stakeholder van Rijnland in interne sessies. Ook waren enkele drinkwaterbedrijven aan-
wezig als beheerder van Natura2000-gebieden. De stakeholders zijn eerst geïnformeerd 
over het doel van de KRW en het gebiedsproces. Daarna is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven 
welke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. De stakehol-
ders 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 in-
put geleverd vanuit een respectievelijk strategische/tactische en omgevings-/operatio-
nele 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 geïnfor-
meerd 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 stakehol-
ders 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 gespro-
ken met een projectleider van diverse KRW2-uitvoeringsprojecten en iemand van het 
cluster realisatie en onderhoud. Zij hebben input geleverd vanuit een praktische en tech-
nische invalshoek.  

2. Interne stakeholders 

Stakeholder Geraadpleegd op   

Naam Functie  

Rosalie Bahlman Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Fetse Visser Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Peter Caspers Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Johan Kolk Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Anne Kuiten Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Johan Remijn Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Ed Stouthamer Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Marcel Betgen Gebiedscoördinator 4 februari 2020 
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Johan Tamerus Gebiedscoördinator 4 februari 2020 
Paul Hollander Projectleider KRW2 19 februari 2020 
Louis van Dam  Kennisleider cultuurtechniek 19 februari 2020 

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 
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 

Gemeente Leiden Overheid  27 februari 2020 

Gemeente Alphen aan den Rijn Overheid  23 januari 2020 

Gemeente Gouda Overheid  14 februari 2020 

HLT-gemeenten Overheid  28 januari 2020 

Gemeente Kaag en Braassem Overheid  Geen input aangeleverd 

Gemeente Nieuwkoop Overheid  28 januari 2020 

Gemeente Leidschendam-Voorburg Overheid  25 februari 2020 

Gemeente Voorschoten Overheid  25 februari 2020 

Gemeente Leiderdorp Overheid  21 januari 2020 

Gemeente Oegstgeest Overheid  11 januari 2020 

Gemeente Zoeterwoude Overheid  11 januari 2020 

Gemeente Katwijk Overheid  20 februari 2020 

Gemeente Waddinxveen Overheid Geen input aangeleverd 

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 

Collectief De Groene Klaver Landbouw 3 maart 2020 

Collectief Noord-Holland Zuid Landbouw 3 maart 2020 
Collectief Rijn & Gouwe Wiericke Landbouw 3 maart 2020 

Greenport Boskoop Landbouw 3 maart 2020 

LTO-Noord Landbouw 3 maart 2020 
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Bijlage 2 - Input 

1. Opgehaalde input per maatregel 

Generieke maatregelen 

Maatregel 1 Generiek landbouwbeleid 

Interne sessie Voor een tweetal polders die in de buurt liggen dat daar een 
idee is om een weidevogelconvenant af te sluiten tussen Ge-
meente Leiderdorp en de boeren. Dat zou Rijnland kunnen hel-
pen. Hier kan een koppeling worden gemaakt met het land-
bouwteam. 

Gemeente Leider-
dorp 

Dit lijkt in het huidige tijdsgewricht moeilijk. De gemeente on-
derhandelt op dit moment met boeren in de Boterhuispolder 
over een weidevogelconvenant, en dat verloopt –mede door de 
emoties rondom de stikstofproblematiek- niet voorspoedig. Ook 
in de Polder Achthoven is er een ambitie om een weidevogel-
convenant af te sluiten. De gemeente geeft aan dat daar meer-
dere zaken in geregeld moeten worden die ook positief uitwer-
ken op de waterkwaliteit, zoals bijvoorbeeld het verminderen 
van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en een natuurlijker 
peilverloop. Is het zinvol als Rijnland hier ook bij aansluit? 

 
Maatregel 2 Generiek emissiebeleid 

HLT-gemeenten Bronmaatregel, IAWKP gesprekken lopen tussen Rijnland en ge-
meente. Er wordt gezamenlijk gekeken naar optimaliseren water-
keten, er wordt gekeken naar nieuw Basis Rioleringsplan. Maatre-
gelen landbouw meer bij Rijnland om dit op te pakken.  

Gemeente Voorscho-
ten 

Voorschoten heeft een verouderd en te klein gedimensioneerd 
(hoofdzakelijk gemengd) rioolstelsel, dat regelmatig overstort in 
het oppervlakte water (zowel boezem als polderwater). Hierdoor 
hebben we regelmatig (na heftige neerslag) riool overstorten in 
het oppervlaktewater. Inmiddels werkt Rijnland, samen met Voor-
schoten, aan een plan voor een nieuw rioolleiding naar onze AWZI 
(ZW). 

Watersysteembe-
heerder  

Alle maatregelen die er toe kunnen leiden dat er minder ‘kwalijke’ 
stoffen op het boezemstelsel komen is winst. (mest gewasbe-
schermingsmiddelen) 
Verbeteren AWZI kwaliteit effluent verbeteren. 

 

Specifieke maatregelen 

Maatregel 3 Uitvoeren vismigratiemaatregel Boezem - Polder 

Interne sessie Rijkswaterstaat heeft daar in bepaalde gevallen een subsidie 
voor. Dit geldt voor wateren die ook aansluiten op rijkswateren. 
Dit is een financieringsmogelijkheid.  

Interne sessie Goed om met de assetgroep door te nemen op het gebied van de 
vervanging van polder gemalen. Dan kunnen we kansen pakken 

Interne sessie Heineken is vanuit Groene Cirkels bezig met palinglandschap. 
Vanaf brouwerij naar het zuiden (Rotterdam). Dat willen ze 
groen/elektrisch doen. Vanuit Rijnland zijn we betrokken. Dit 
heeft raakvlakken met vismigratie. Het is een financieringsmoge-
lijkheid. 

Interne sessie (prak-
tische/technisch)  

Prima. Worden al plannen voor ontwikkeld. 
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HLT-gemeenten Primair ligt oppakken bij Rijnland. Gemeente ziet mogelijkheden, 
maar uit wel de zorg  dat extra maatregelen bij gemalen langs 
wegen goed met wegbeheerder afgestemd moet worden. 

Gemeente Leiden Meest gebruikelijk om deze maatregel bij een kunstwerk uit te 
voeren zoals poldergemalen. Leiden beheert een paar kleine ge-
malen (onderbemalingsgebieden). Inschatting is dat dit te kleine 
gebieden zijn om zinvolle maatregelen te treffen. Bij vervanging 
of als er op een nieuwe locatie een nieuw kunstwerk wordt ge-
plaatst is de minimale ontwerp richtlijn visvriendelijk (wordt nog 
intern gecheckt). 

Gemeente Leid-
schendam-Voorburg 

Veel polder gemalen hebben deze maatregelen (nog) niet. 

Gemeente Leider-
dorp 

Er zijn wellicht mogelijkheden voor bij: 
 De Bospolder, vlakbij het gemaal zit het voormalig infor-

matiecentrum van de HSL wat wordt omgevormd tot een 
toeristisch transferium. Wellicht is de vismigratie dan ook 
zichtbaar te maken zodat de bezoekers er ook wat over 
kunnen leren? 

 De Munnikkenpolder die grenst aan de Does en de Dwars-
watering. De Munnikkenpolder is natuurlijk ingericht en 
weidevogelgebied. Er is geen agrarische activiteit meer. 
Wellicht een mooie verblijfplaats voor migrerende vissen. 

 Bij de Bloemerd (sport en recreatiepark) grenzend aan de 
Dwarswatering. In de Bloemerd is een goede waterkwali-
teit met op sommige plekken zelfs krabbenscheer. 

 Gemaal Kalkpolder (stedelijk gebied) 
Watersysteembe-
heerder 

Gemalen zijn nu nog niet visvriendelijk. 

Watersysteembe-
heerder 

Bij het vervangen van gemalen wordt visvriendelijkheid nog niet 
altijd meegenomen. Een voorbeeld hiervan is dat de vijzelgema-
len worden vervangen door pompen. De vispassages die worden 
aangelegd moeten wel werken. In de Zwanenburgerpolder zit een 
passage die niet werkt. 

 
Maatregel 4 Aanleg stepstones (vegetatie rijke stukjes (NVO’s) of 

schuilplaatsen (dood hout)) voor vissen en macrofauna. 

Interne sessie 
 

Heineken is vanuit groene Cirkels bezig met palinglandschap. 
Vanaf brouwerij naar het zuiden (Rotterdam). Dat willen ze 
groen/elektrisch doen. Vanuit Rijnland zijn we betrokken. Het is 
een financieringsmogelijkheid. 

Interne sessie Kansrijke locatie voor natuurvriendelijke overs nabij meetpunt 
(zie kaart).  

Interne sessie De gemeente Leiden heeft ambities op dit vlak (drijftuinen). Er 
zijn ook andere gemeenten die ambities hebben op polderniveau. 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Denk vooral aan de waterafvoer/transportcapaciteit. Beperkte 
ruimte voor dit soort ingrepen. Doe het op bredere stukken of 
waar je boezemland kan vergraven. Vaarwegbeheer, provincie 
Zuid-Holland. 

Externe sessie – sta-
keholders visserij en 
watersport  

- Stuk tussen Leiden en Alphen is lastig. Over de Gouwe gaat 
zoveel scheepvaart, daar kun je weinig doen. 

- Experimenten over verschillende materialen, vaak is damwand 
de optimale oplossing, maar ziet er niet mooi uit. Winst beha-
len op soorten materiaal. 

- Communicatie met verschillende overheden en gebruikers van 
het water is belangrijk hierin. 

- Mogelijk oude inhammen inrichten als stepstone.  
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- Bijvoorbeeld drijvende eilandjes, onderwater eilandjes. (vis-
senbossen), werkt heel goed. Een aantal stekken boven het 
water laten uitsteken. 

- Delft gaat zo’n vissenbos aanleggen bij de sluizen van Leid-
schendam = voorbeeld 

- Zijn er vissenbossen te bedenken waarmee je ook iets aan 
fosfor etc kan doen? Bepaalde plantensoorten? 

Externe sessie Kansrijke locatie voor vissenbossen of stepping stones tussen Al-
phen aan den Rijn en Bodegraven (zie kaart). 

Provincie Zuid-Hol-
land 

Damwand voor de andere damwand om golven te breken (wand 
met gaten er in zodat er rust wordt gecreëerd). Dit goed afstem-
men met collega’s bij de PZH met de afdeling Vaarwegbeheer = 
meekoppelkans.  

Gemeente Alphen 
aan den Rijn 

 Geadviseerd wordt om de provincie Zuid Holland te be-
trekken die verantwoordelijk is voor de oeverbescherming 
langs de Oude Rijn. 

 Er is al een natuurvriendelijke oever gerealiseerd aan de 
noordzijde van de Oude Rijn oostelijk van het Aarkanaal. 

 Gewezen wordt op kans voor een natuurvriendelijke oe-
verinrichting langs de Luttike Rijn rond het Oog van Kou-
dekerk. Kan dit gebied niet geïsoleerd worden? 

 Aan de Noordzijde van de Hoge Rijndijk ter plaatse van 
Nieuw Werklust zijn er kansen op een natuurvriendelijke 
inrichting. 

HLT-gemeenten Qua afmetingen van de watergangen liggen hier wel mogelijkhe-
den. Omdat deze watergangen druk bevaren worden (hoge recre-
atiedruk, vooral in zomerseizoen) wel kijken naar veiligheid en of 
maatregelen kans van slagen hebben. Wellicht plas/dras berm 
aanbrengen en dit goed beschermen tegen aanvaringen e.d. (bij-
voorbeeld golfbreker)? 

Gemeente Leiden Leiden staat open voor een gesprek hierover. Per locatie nader 
beschouwen, rekening houdend met scheepsvaart en onderhoud. 

Gemeente Leider-
dorp 

Areaal aan natuurvriendelijke oevers uitbreiden. Potentiële loca-
ties inventariseren. Tollenearsingel en Laan van Ouderzorg, Pink-
sterbloem. 
Willem-Alexanderlaan: variatie aanbrengen in beplanting of riet 
gefaseerd maaien. Herinrichting voormalig Vlikoterrein (niet aan-
gewezen als zoekgebied). 

Gemeente Voorscho-
ten 

Op het grondgebied van de gemeente heeft de Vliet een 7-tal 
boezem-lobben, waar mogelijkheden zijn voor stepstones, maar 
de gemeente ziet hier (nog) geen mogelijkheden (niet hun kadas-
trale eigendom).  

Gemeente Leid-
schendam-Voorburg 

Op brede stukken in de Vliet zijn er mogelijkheden voor het aan-
leggen van “vissenbossen” (Delfland legt in haar gebied tussen de 
afmeerpalen en de oever deze schuilplaatsen reeds aan). Moge-
lijke plekken zijn oever bij Park Rozenrust, Vliethaven en oever 
bij het Connexion-terrein. 
Daarnaast heeft de gemeente LV grote plannen met de aanleg 
van de nieuwe woonwijk Vlietvoorde (± 2025) aan de Vliet, waar-
bij extra inhammen worden gerealiseerd waar veel mogelijkheden 
zijn voor de aanleg van NVO’s. 

Gemeente Leider-
dorp 

De Vadedoplas zit in het zoekgebied. Hier zitten enkele eilandjes, 
die last hebben van oeverafslag waar de gemeente iets aan wil 
doen. Zit hier een synergiekans in? Afspraak: Marcel Betgen gaat 
met de gemeente in gesprek over mogelijke oplossingen die ook 
meerwaarde hebben voor de waterkwaliteit. Hier zou dan wellicht 
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een KRW-synergie bijdrage aan kunnen worden gekoppeld. In de 
Vadadoplas (zoekgebied) kan dood hout wellicht worden toege-
past, mits er rekening wordt gehouden met de daar aanwezige 
kanovereniging en waterscouts. 

Gemeente Oegst-
geest 

 Er staat in ieder geval vanuit de Strategische Samenwer-
kingsagenda tussen Rijnland en Oegstgeest een inventari-
satie op de rol om kansen voor NVO’s in Oegstgeest te in-
ventariseren 

 Gemeente heeft algemeen als beleid om bij een slechte 
beschoeiing te bekijken of het mogelijk is om een NVO te-
rug te brengen in plaats van een nieuwe beschoeiing te 
plaatsen. 

 Het Irispark (zoekgebied) staat op de rol om te worden 
gerenoveerd. Gemeente wil graag kijken of hier NVO’s 
kunnen worden toegevoegd. Evt subsidie Rijnland? 

 Het Hobrouckerpark zou eventueel ook een optie zijn (is 
zoekgebied) 

 De vijver aan de Adm. De Ruijterlaan (zoekgebied) biedt 
ook mogelijkheden. 

 Pastoorswatering (zoekgebied) zijn al NVO’s aangelegd, 
ook hier zijn wellicht nog mogelijkheden, is wel erg smal. 

 Mien Ruyspark zou ook kunnen, ligt niet in zoekgebied 
maar in Polder de Morsebel. 

Gemeente Zoeter-
woude 

Langs de Oude Rijn zitten aan de Hoge Rijndijk (o.a. Rijneke Bou-
levard) meerdere doorlopende inhammen. Deze kunnen wellicht 
in overleg met de onderhoudsplichtige natuurlijk worden ingericht 
als stepping stone? Overigens zou het ook al kunnen helpen als 
Handhaving van Rijnland accepteert dat deze inhammen (deels) 
verlanden. Dan ontstaat er vanzelf een natuurlijke overgang tus-
sen land en water en kan er rietvegetatie groeien. 

Watersysteembe-
heerder  

In combinatie met werkzaamheden aan de kering is dit goed te 
combineren. Kijk bij de locatie keuze goed waar je wat wilt gaan 
doen. Goed voorbeeld is de aanleg van een NVO (rietoever) in het 
Oegstgeesterkanaal. Er is door de bewoners diverse malen ge-
klaagd dat men door de aanwezigheid van riet het water niet 
meer kon zien. Ook in gebieden met intensieve veeteelt goed kij-
ken. Koeien lusten graag jonge rietplanten omdat die door het 
ontbreken van steunweefsel lekker mals en goed te verteren zijn. 
Daarnaast moet het onderhoud van de oever goed geregeld en 
geborgd zijn. Dit is nu vaak niet het geval. 

 
Maatregel 5 Opheffen zwemwaterlocatie Cronesteijn 

Interne sessie Leiden investeert daarin, want de gemeente heeft er baat bij 
(Marco Vaartjes). Het is aan de provincie, maar er is waar-
schijnlijk weinig draagvlak. 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch)  

Prima.  

Externe sessie Dit is een heel ondiep badje, niet al te veel bezwaren 
Provincie Zuid-Hol-
land  

Liever verplaatsen dan helemaal verwijderen 

Gemeente Leiden Niet opportuun nu. Er is namelijk  geïnvesteerd door Leiden en 
Rijnland in een nieuwe ‘slimme’ inlaat met telemetrie. We ver-
wachten daarmee dat de maatregel een positief effect heeft op 
de (zwem-)waterkwaliteit.  

 
Maatregel 6 Verleggen lozingspunt AWZI Leiden Zuid-West 
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Interne sessie Aandachtspunt om rekening te houden met lozingspunt van Hei-
neken (de vergunning wordt al aangescherpt). Voor zwemwater-
locatie is er een mogelijkheid om financiering te krijgen via ge-
meente. Verleggen van lozingspunt kan gekoppeld worden aan 
ontwikkelen vierde trap. 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch)  

Kan. Wel een grote klus en dus kostbaar. 

Gemeente Katwijk Dit is voor de gemeente een NO GO. De gemeente heeft al pro-
blemen met de bacteriologische kwaliteit van het zwemwater bij 
het strand. Awzi’s worden als belangrijke bron beschouwd, en een 
verplaatsing van het lozingspunt richting Katwijk maakt dit alleen 
maar erger. De strandrecreatie is een bovengemeentelijk belang. 
Als deze maatregel serieus wordt overwogen wil de gemeente 
hier bestuurlijk overleg over. Een kans zou zijn als de verlegging 
gepaard gaat met desinfectie van het effluent. 

Gemeente Leiden Als de slimme inlaat gaat werken, is dit volgens Leiden niet nodig. 
Watersysteembe-
heerder  

Wellicht heeft het efficiënt werken van de zuivering meer effect 
dan het verleggen van het lozingspunt. 

 
Maatregel 7 Afkoppelen 

Interne sessie Dit kan gekoppeld worden met Integraal waterketenplan voor de 
Leidse regio. Gemeente is daar mee bezig. Verschillende steden 
hebben samengewerkt aan dit plan. Leiden, Zoeterwoude, Oegst-
geest, Leiderdorp etc. 

Interne sessie Er is een gezamenlijk gedeelde ambitie om dit op te pakken. Ge-
meente Kaag en Braassem schrijft op dit moment een GRP. Hier 
ligt ook een gezamenlijke kans. 

Interne sessie Afkoppelen is niet altijd goed als het water nergens heen kan, dus 
ruimte creëren om te borgen. Financiering zou kunnen vanuit 
synergiepot. 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch)  

Ver gezocht want geen direct effect, effectiviteit is twijfelachtig. 
Waterketen adviseur moet hiernaar kijken.  

Gemeente Gouda  Kansrijk, Gouda heeft dit ook opgenomen in zijn gemeentelijk rio-
leringsplan (GRP 2019-2023).  Het meekoppelen van de aspecten 
grondwater, hemelwater en effecten van klimaatverandering in 
alle rioolvervangingsprojecten. Dit betekent dat overal regenwa-
ter wordt afgekoppeld van de riolering, drainage wordt aangelegd 
en dat wordt gekeken of ruimere dimensies of andere inrichting 
van de bovengrond nodig zijn om wateroverlast te voorkomen. 
Naast de rioolprogrammering worden bestaande kolkenstelsels in 
de hele stad vervangen door een volwaardig hemelwaterriool bij 
integrale (ophogings)projecten. 

HLT-gemeenten Wordt opgepakt in IAWKP/BRP. 
Gemeente Katwijk In Katwijk is/wordt al veel afgekoppeld. 
Gemeente Leiden Leiden zet hier op in. Zie integraal waterketenplan Leidse Regio. 

Diverse afkoppelprojecten staan gepland. 
Gemeente Leid-
schendam-Voorburg 

Heel veel wijken in LV zijn reeds afgekoppeld. 

Gemeente Voorscho-
ten 

Heel veel wijken in Voorschoten hebben een gemengd rioolstelsel, 
waarbij de wijken serieel aan elkaar gekoppeld zijn. 

Gemeente Leider-
dorp 

De gemeente Leiderdorp doet mee aan het Integraal Waterketen-
plan waarover ook afspraken zijn gemaakt over afkoppelen. 

Gemeente Oegst-
geest 

Is al beleid bij de gemeente. Gemeente is ook deelnemer aan het 
I(A)WKP. 



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 39 van 42 
19.103102   

Gemeente Oegst-
geest 

Is al beleid bij de gemeente. Rijnland is ook betrokken vanuit het 
I(A)WKP. In Zoeterwoude-Rijndijk zitten al een aantal afkoppel-
projecten in de pijplijn. 

Gemeente Zoeter-
woude 

Wellicht maatregelen nemen om veenoxidatie tegen te gaan? 
Denk aan peilverhoging of onderwaterdrainage. Dit vermindert P 
in het oppervlaktewater.  

Watersysteembe-
heerder  

Vraag hierbij is, hoe schoon het af te koppelen water is. Daar-
naast moet het watersysteem ook toereikend zijn om het afge-
koppelde water af te kunnen voeren. 

 
Maatregel 8 Ongerioleerde panden en woonboten aansluiten en inza-

melingspunten in jachthavens realiseren 

Interne sessie Goede maatregel.  
Externe sessie Er zijn veel inzamelpunten, maar het wordt niet gehandhaafd 

dat deze ook daadwerkelijk worden gebruikt. 
Externe sessie Voorstel is om meer huurtoiletten of drijvende toiletten neer te 

zetten. 
Externe sessie Meeuwen en eendenpoep is ook een groot probleem. Aalschol-

vers ook, maar dat is een beschermde soort dus ook lastig om 
hier iets aan te doen. 

HLT-gemeenten De vraag is hoe groot impact is van ongerioleerde panden en 
woonboten, hoeveel zijn er ongerioleerd en hebben geen IBA, 
hoeveel zijn er ongerioleerd maar met IBA, hoe functioneren 
deze? Wordt niet of nauwelijks op gecontroleerd. Samen met 
gemeente inventariseren, vervolgens beleid bepalen en keuzes 
maken. 

Gemeente Katwijk Jachthaven is inderdaad aandachtspunt.  Wat betreft overstor-
ten voldoet Katwijk aan de normen. Er is nog wel het streven 
om dmv meting vast te stellen wat daar nog geloosd wordt. 

Gemeente Leiden Leiden zet hier op in. Zie gemeentebrief ongerioleerde panden 
uit 2019. Voorbeeld woonboten Haarlemmertrekvaart: worden 
aangesloten op gemeentelijke riool. 

Gemeente Leid-
schendam-Voorburg 

Volgens de gemeente LV zijn er ongeveer nog 30 panden (in de 
polder) die niet zijn aangesloten (wordt hard aan gewerkt). 

Gemeente Voorscho-
ten 

Heel veel interne overstorten. 

Gemeente Oegst-
geest 

Lijkt geen issue in Oegstgeest.  

 
Maatregel 9 Doorspoelen polders verminderen 

Interne sessie Handhaven/informeren voor particuliere inlaten van belang.  
Interne sessie Inlaatbeheer van Rijnland aanscherpen. 
Interne sessie (prak-
tisch/technisch)  

Ook hier de hele keten beschouwen. Kun je beter vanuit de pol-
der bekijken. Effectiviteit twijfelachtig. Fosfaat komt alsnog op 
het water bij regen. Opbouw in de polder, bij regen gaat het ge-
maal en komt het geconcentreerd op de Oude Rijn. Tenzij er 
sprake van is dat het fosfaat ergens anders naar toe gaat (als het 
daar bijv. gebonden wordt). 

HLT-gemeenten 
 

Beheersmaatregel door Rijnland. Gemeente staat positief tegen-
over maatregel, wel risico’s goed in kaart brengen (wat doet min-
der doorspoelen met waterkwaliteit, chloridegehaltes/kwel?).  

Gemeente Nieuw-
koop 

Voor de kern Ter Aar vind ik dit niet zo een fijn idee. De kern 
wordt vanaf het Aarkanaal namelijk gespoeld en gevuld. Jan van 
Greuningen zet deze inlaat vaak open. 
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Gemeente Leiden Dit is onderwerp van gesprek in het beheerdersoverleg tussen 
Leiden en Rijnland. Locatieafhankelijk wat nodig is. Leiden heeft 
niet echt zicht op de particuliere inlaten in de polders. Waar-
schijnlijk weet het hoogheemraadschap dat beter. De inschatting 
is dat er wel wat inlaten zullen zitten in de polders langs de Vliet. 
Tip van Leiden: neem de communicatie hierover mee in je kade-
verbeteringsproject. 

Gemeente Leid-
schendam-Voorburg 

Wordt reeds toegepast. 

Gemeente Voorscho-
ten 

Is, ivm de vele interne overstorten, (helaas) noodzakelijk. 

Gemeente Leider-
dorp 

Vanuit de klimaatstresstest heeft de gemeente de ambitie om wa-
ter langer vast te houden in de polders, eventueel met een flexi-
bel peil, mits de functie dat toelaat. Wellicht dat dit met elkaar te 
combineren is? 

Gemeente Oegst-
geest 

Wat zijn de gevolgen voor het stedelijk gebied bij warm weer? 

Watersysteembe-
heerder  

 Inventariseren (particuliere) inlaten en waar mogelijk re-
guleren (verwijderen/handhaven/bedieningsprotocol) 

 Inlaten automatiseren. 
 Afvoer van zout kwelwater uit polder meer richting het 

westen (vanuit Noordplas) ipv afvoeren naar Gouwe (Oude 
Rijnsysteem) 

Watersysteembe-
heerder  

Er wordt alleen water ingelaten om de polders op peil te houden. 
Door de verdamping in de zomer kan meer inlaten noodzakelijk 
zijn. 

 
Maatregel 10 Campagne tegen DEET 

Interne sessie In RAO bespreken of landelijk aanpakken. 
Provincie Zuid-Hol-
land 

Onderscheid maken op wat er uit de RWZI komt en wat ergens 
anders vandaan komt.  

Externe sessie Geen bezwaar. 
HLT-gemeenten 
 

Voorlichtingsmaatregel bij zwemwaterlocaties en op website? 
Kun je mensen verbieden om geen bescherming op te doen als 
ze willen zwemmen? Hoe controleren? Effect maatregel, is het 
zichtbaar hoeveel concentratie in oppervlaktewater aanwezig is? 
Gemeente staat positief tegenover maatregel, gezamenlijk wel 
wat inhoudelijke vragen. Bij vervolg dus extra onderzoek nodig 
voordat je maatregel doorvoert.  

Gemeente Leiden Leiden is niet bekend met dit probleem. Hoe groot is het pro-
bleem in het Oude Rijn? Als je hier iets mee wel dan communi-
catie/bewustwording  over dit probleem combineren met andere 
micro verontreinigingen zoals plastics. 

Gemeente Zoeter-
woude 

Is er geen industriële oorzaak aan deze opmerkelijke stof? Het 
lijkt de gemeente sterk dat dit door particulier gebruik komt. 

 
Maatregel 11 Vasthouden afgekoppeld regenwater (infiltreren) 

Interne sessie Kansen pakken bij nieuwe woonwijken.  
Interne sessie Regenwater afkoppelen kan op meerdere manieren (niet alleen 

infiltreren) en focussen op gemeenten met infiltreerbare grond. 
Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Dat moet je niet in de boezem doen. Volgens mij heeft dit geen 
effect en is niet uitvoerbaar. Deze moet geschrapt worden.  
Dan beter geen zinken dakgoten. Dan pak je de bron aan. Anders 
komt het zink in het grondwater. Geen rechtstreeks effect, veel te 
ver gezocht. 
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Provincie Zuid-Hol-
land 

Veel provinciale wegen gaan op de schop de komende tijd. Er 
wordt ook steeds moderner omgegaan met afkoppelen van re-
genwater. Misschien liggen hier samenwerkingskansen? Met de 
infrastructuurbeheerder van de provincie samenwerken. 

Gemeente Gouda Aansluitend op input bij maatregel “Afkoppelen”, wordt ook geke-
ken naar andere inrichting van de bovengrond om wateroverlast 
te voorkomen. Een oplossing hiervoor is het vasthouden (en ber-
gen) van afgekoppeld regenwater. Aandachtspunt hierbij is wel 
dat het goudse grondwater dit niet altijd even goed toe laat. 
Kortom, we moeten wel de ruimte hebben om het praktisch ook 
te kunnen vasthouden (en bergen). 

HLT-gemeenten 
 

Voorlichting alternatieve waterberging bevorderen? Toewerken 
naar afname van hoeveelheid verhard oppervlak in stedelijk ge-
bied en zorgen dat je regenwater laat infiltreren in omgeving. Ten 
tijde van droogte, kan water dan ook gebruikt worden? Gemeente 
staat positief tegenover maatregel, kansen verder verkennen/on-
derzoeken (effect /haalbaarheid/ uitvoerbaarheid).  

Gemeente Leiden Krijgt aandacht binnen Leiden – regenwater infiltreren mits mo-
gelijk, en bufferen van regenwater voor hergebruik. Zie ook Inte-
graal waterketenplan Leidse regio en het onderzoek naar het buf-
feren van regenwater en het toepassen voor het beregenen van 
kunstgrasvelden (watervelden). 

Gemeente Leid-
schendam-Voorburg 

De gemeente is reeds zeer actief in het afkoppelen en vasthouden 
van hemelwater. 

Gemeente Voorscho-
ten 

De gemeente heeft een achterstand met afkoppeling, maar is be-
zig met een inhaalrace. 

Gemeente Leider-
dorp 

Wellicht kan aangesloten worden bij de klimaatstresstest? Het 
voornemen is om de uitkomsten van de klimaatstresstest ook 
mee te nemen in een Strategische Samenwerkingsagenda tussen 
Rijnland en Leiderdorp. 

Gemeente Oegst-
geest 

Zijn beperkt mogelijkheden voor in Oegstgeest. Is deels op zand 
gebouwd. Wordt meegenomen in de stresstest. 

Gemeente Zoeter-
woude 

In Zoeterwoude-Rijndijk wordt gestart met een pilot aan het Juli-
anapark (straat). Hier wordt een innovatief infiltratieconcept toe-
gepast. 

Watersysteembe-
heerder  

Watergebiedsplannen stimuleren om dit soort locaties te vinden 
en in te richten. 

Watersysteembe-
heerder  

Kan alleen wanneer de drooglegging dit toelaat. Waar de gronden 
economisch gebruikt worden is dit wat lastiger. De kansen liggen 
bij de ontwikkeling van nieuwe bouwprojecten. 

2. Aanvullende maatregelen 

Er zijn ook een aantal aanvullende maatregelen voorgesteld, te weten; 
Stakehol-

der 

Maatregel Advies 

Interne ses-
sie 

In Katwijk is een zwemwaterlocatie, maar 
dit is niet onze verantwoordelijkheid, maar 
van RWS. Mogelijk kan RWS meefinancie-
ren in verbeteren AWZI. 

 Niet opnemen in de 
lijst, want niet relevant 
voor dit waterlichaam.  

Zuid-Hol-
lands Land-
schap 

Polders Poelgeest -> vismigratiemogelijk-
heden (zomers veel dode karpers! -> ze 
kunnen er wel in, maar niet eruit) -> geen 
KRW WL -> mogelijkheden in programma 
overig water? 

 Niet opnemen, want 
niet relevant voor dit 
waterlichaam.  
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Gemeente 
Leiderdorp 

Aantal waterpeilen rondom begraafplaats 
verminderen: Aantal peilvakken samen-
voegen, boezemgebied verkleinen daar-
mee voeg je het toe aan de polder. 

 Niet opnemen, want 
niet KRW-gerelateerd. 

Watersys-
teembeheer-
der  

Baggeren zijtakken Oude Rijnsysteem en 
daar waar het kan onderhoud overnemen. 

 Niet opnemen, want 
geen effect op de KRW-
maatlat. Eventueel op-
nemen in regulier be-
leid.  

Paul/Louis Onderzoeksmaatregel zinken dakgoten (ipv 
afkoppelen) 

 Opnemen, want no-re-
gret. 
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