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1 Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

KRW toetsing 

 

 
 
De ecologische toestand van het waterlichaam voldoet niet; macrofauna en waterplanten 
scoren ’Matig’. Ook de chemische toestand is onvoldoende met normoverschrijdingen 
voor zes stoffen.  
 
ESF analyse 

 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  

ESF2 Licht  

ESF3 Productiviteit bodem  

ESF 4 Habitatgeschiktheid  

ESF 5 Verspreiding  

ESF 6 Verwijdering  

ESF7 Organische belasting  

ESF8 Toxiciteit  

 
Het waterlichaam staat in verbinding met het gehele boezemsysteem van Rijnland. De 
afvoer van de polders is nutriëntrijk en zorgt voor een te hoge fosfor belasting in dit 
systeem. Het doorzicht is voldoende. De habitat is ongeschikt voor vegetatie en vissen 
vanwege de scheepvaartfunctie in grote delen van het waterlichaam. In het zoekgebied is 
de habitat beter ontwikkeld. Vegetatie is lokaal aanwezig,  de afstanden tussen locaties is 
vaak te groot voor kolonisatie van waterplanten en (rust)plaatsen voor vissen. De 
waterplanten zijn dan ook slecht ontwikkeld. Verwijdering is geen knelpunt. De 
organische belasting is hoog (als gevolg van de vele AWZI’s die op het waterlichaam 
lozen), maar leidt door het hoge transport in het waterlichaam niet tot een knelpunt. Ten 
aanzien van chemische stoffen worden diverse normen overschreden.  
 
 
  



Maatregelen 

  

De maatregelen voor KRW3 op basis van de ESF analyse en het gebiedsproces. 
 

Naam (KRW portaal) ESF  LokaalID 

Aanleg leefgebieden flora en fauna 4, 5 NL13_48-023 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 4 NL13_48-021 

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

8 NL13_48-030 

Programma verwijderen vervuilde bagger 8 NL13_48-015 

Slibmaatregelen 3 NL13_48-014 

Brongerichte aanpak chemische stofgroep 
normoverschrijdingen (u, PFOS) 

8 NL13_40_2-003 

Behoud en beheer oeverbegroeïing 6 NL13_48-013 

Overige maatregelen - landelijk beleid diffuse bronnen 8 BM/GB 

Brongericht nutrienten - landelijk beleid 1, 8 BM/GB 

Verminderen belasting nutrienten door RWZI  1, 8 NL13_48-016 

 
 

 
Verbetering van dit waterlichaam kan worden bereikt door (generiek) beleid in de polders 
en in de AWZI’s om de nutriënten belasting te verminderen. Verder kunnen lokaal 
verontreinigingen (bagger, landbouw) aangepakt worden. Door het (lokaal) verbeteren 
van de habitat verbetert de migratie. 
 
 
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 0,81 Goed 

biologie Waterplanten 0,35 0,35 0,34 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,45 0,4 0,34 Matig 

biologie Vissen 0,6 0,6 0,81 Goed 

BOS Stikstof 3,8 3,8 2,6 Goed 

BOS Fosfor 0,25 0,47 0,53 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 69 Goed 

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

BOS Chloride 300 300 191 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 23,3 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 1,87 Goed 

 

 



Er worden geen maatregelen voorgesteld die de score van de macrofauna gaan laten 
toenemen. 0,4 is in het verleden mogelijk geweest. Dit wordt overgenomen. 
Generieke emissie maatregelen kunnen voor een 10% reductie van fosfor zorgen. 
Aangepast doel wordt 0,47 mg P/l. 
 
 
 



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 

Tabel 1 Administratieve gegevens waterlichaam Ringvaart Haarlemmermeer 
Parameter Waarde Figuur 1: Ligging 

waterlichaam 

KRW code NL13_40_2 

 

KRW meetpunt RO012 
Watertype M7b, grote diepe kanalen met 

scheepvaart 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Boezem 

Natura 2000-
gebied 

Nee 

Zwemwaterlocatie RO925 Molenplas (in zoekgebied) 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam Ringvaart Haarlemmermeer ligt aan de noordzijde van Rijnland (figuur 
1). In de KRW2 periode is het waterlichaam gewijzigd. Het nieuwe waterlichaam 
Ringvaart Haarlemmermeer is ontstaan door samenvoeging van de volgende (delen) van 
waterlichamen uit KRW1: 

- Westelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer,  
- Oostelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer en  
- Noordelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer en het  
- Spaarne (onderdeel van voormalig waterlichaam Mooie Nel, Spaarne en Liede)  

 
Deze voormalige (delen van) waterlichamen hadden verschillende watertypen: M7b 
(grote diepe kanalen met scheepvaart) en M30 (zwak brakke wateren). Dit laatste type 
had het noordelijk deel van de Ringvaart vanwege de invloed vanuit het Noordzeekanaal. 
Deze invloed neemt echter af (zoutgehalte daalt). Daarom heeft het hele (nieuwe) 
waterlichaam Ringvaart Haarlemmermeer nu het watertype M7b. 
 
Daarnaast is er een zoekgebied aan het waterlichaam gekoppeld. Zie hierover 
onderstaande tekst box. Het waterlichaam en het zoekgebied zijn weergegeven in figuur 
2.  
 
Zoekgebieden 

Vooral bij inrichtingsmaatregelen is in de kleinere wateren vaak meer ruimte dan in de 
hoofdwateren. Bovendien is het vanuit de afvoer- en scheepvaartfunctie vaak ongewenst 
om in de hoofdwateren inrichtingsmaatregelen te treffen. Voor de boezemwateren 
introduceert Rijnland daarom een gezamenlijk “zoekgebied”. Dit zijn gebieden die 
hydrologisch met een waterlichaam zijn verbonden (geen stuwen/gemalen, gelijke 
peilgebied), 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 wel mee voor het 
betreffende waterlichaam en worden de doelen van het waterlichaam afgestemd op de 
mogelijkheden van het zoekgebied. 
 



Figuur 2 Waterlichaam Ringvaart Haarlemmermeer 

 

boezemgemaal 
Halfweg 

boezemgemaal 
Spaarndam 

RO012 



2.3 Functies, landgebruik 

In onderstaande Figuur 3 is het omringende landgebruik van het waterlichaam 
weergegeven.  

 
Figuur 3 Landgebruik  

Op de Ringvaart vindt zowel (intensieve) beroepsvaart als recreatievaart plaats. Het 
waterlichaam heeft de gebruiksfunctie viswater, zowel beroepsmatig (aal en witvis) als 
voor wedstijden (oostelijke tak) en is onderdeel van de Ecologische Verbindingszone 
(EVZ). Er vindt koelwaterlozing en -onttrekking plaats. 
 
Vanwege de scheepvaartfunctie is het overgrote deel van de oever beschoeid en is het 
begroeibaar areaal (0-1m) beperkt. Het onderwatertalud is 1:3 volgens de Legger, met 
een gemiddelde waterdiepte van 3,4 meter (maximale diepte is 3,5 meter). Hierin is 
weinig variatie. 
 



2.4 Hydrologie 

De Ringvaart Haarlemmermeer maakt onderdeel uit van het boezemsysteem. De 
westelijke en oostelijke tak voeren water uit het hele beheersgebied en uit een deel van 
de Stichtse Rijnlanden af via de boezemgemalen bij Halfweg en Spaarndam. Er wordt ’s 
zomers actief doorgespoeld met water uit de Hollandsche IJssel waardoor de verblijftijd 
kort is (circa één week). Verder is er sprake van wegzijging naar de lager gelegen 
omliggende polders. 
 
Het boezempeil is ’s zomers -0,61 en ‘s winters -0,64 m NAP. 
 
 



3 Huidige situatie en ontwikkelingen waterlichaam  

3.1 Doelstellingen KRW2 

Tabel 2 Doelstellingen KRW1 en KRW2 
Parameter Defaultnorm watertype 

M7b 

Doelstelling KRW2 (GEP) 

Biologische Kwaliteitselementen 
Algen 0,6 0,6 
Waterplanten 0,6 0,35 
Macrofauna 0,6 0,45 
Vissen 0,6 0,6 
   
Biologie ondersteunende stoffen 
Stikstof (mg/l) ≤3,8 ≤3,8 

Fosfor (mg/l) ≤0,25 ≤0,25 

Zuurstof % 40-120 40-120 

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

Chloride (mg/l) ≤300 ≤300 

Temperatuur (◦C) ≤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 34). Deze doelen kunnen 
worden aangepast door de waterbeheerder. Voor de Ringvaart (watertype M7b) zijn de 
doelen voor waterplanten en macrofauna aangepast omdat de inrichting tekort schiet 
vanwege de scheepvaartfunctie (lit. 22). 
 
De chemische doelen zijn voor alle waterlichamen gelijk. Het is niet mogelijk om voor de 
chemie de doelen aan te passen.  
 

3.2 Maatregelen periode 2009-2019 

Tabel 3 Maatregelen KRW1 en KRW2 

Nr Maatregel Type 

maatregel 

Status 

KRW1 Baggerprogramma Rijnland 2007-2020, deel 1 Beheer uitgevoerd 
KRW1 Onderzoeksmaatregel landbouwemissies 

bollengebied 
Onderzoek uitgevoerd 

KRW1 Onderzoeksmaatregel landbouwemissies Onderzoek uitgevoerd 
KRW1 Onderzoeksprogramma AWZI Onderzoek uitgevoerd 
KRW2 Behoud en beheer oeverbegroeiing Beheer uitgevoerd 
KRW2 Vismigratie Rijnland – buitenwater Habitat uitgevoerd 

KRW2 Baggerprogramma Rijnland 2007-2020, deel 2 Beheer uitgevoerd 
KRW2 Maatregelen tbv landbouwemissies bollengebied Emissies uitgevoerd 
KRW2 Monitoring ontwikkeling en condities 

driehoeksmosselen 
Onderzoek uitgevoerd 

 
 
Gemeenten en provincie zijn actief op zoek naar locaties in de Ringvaart en in het 
zoekgebied om de habitat voor waterplanten, vis en waterplanten te verbeteren. 



3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie 

 
Figuur 1 Ontwikkelingen in Ringvaart Haarlemmermeer 

 
Het water is voedselrijk en er treedt weinig verandering in kwaliteit op. 

3.4 Toetsing 2019 

 
Het meest actuele toets oordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_40-2. 

 
De huidige ecologische toestand voldoet nog niet aan de maatlat. Dit is hieronder per 
maatlat gespecificeerd:  

- De Waterplanten worden als matig beoordeeld. Hierbij wordt opgemerkt dat de 
GEP ondergrens is verlaagd naar 0,35. De waterplanten worden beoordeeld op 
basis van de abundantie en soortensamenstelling. Voor de abundantie zijn de 
ondergedoken, drijvende en emerse planten van belang. Op ongeveer de helft van 
de locaties voldoet dit aan de gedefinieerde norm. De hoeveelheid plantengroei is 
in de Ringvaart Haarlemmermeer gering. 



- De macrofauna wordt als matig beoordeeld. De laatste score is iets lager dan de 
twee meetjaren daarvoor.. 

- De vissen worden goed beoordeeld. De maatlat voor vis is opgebouwd uit 
deelmaatlatten, die ingaan op de aandelen brasem en karper en plant minnend en 
op het aantal plant minnende en migrerende soorten. Het aandeel plant minnende 
vissen kan beter, dit bestaat nu voornamelijk uit grote snoeken. De andere 
deelmaatlatten scoren goed.  

- De algen score is goed. 
 
Het oordeel is dat de Ringvaart in chemisch opzicht op geen enkele van de aspecten  
voldoet.  
 
 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_40_2. 



4 Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

4.1 ESF 1 productiviteit water 

Ecologische sleutelfactor 1 voldoet als er geen overschot aan nutriënten is. Opgelost 
fosfor raakt dan uitgeput in het groeiseizoen in combinatie met lage algenbiomassa.  
 
De processen in dit waterlichaam worden gedomineerd door de transportfunctie van de 
Ringvaart. Er is sprake van een overmaat aan fosfor in dit waterlichaam. De Ringvaart 
ontvangt water uit een groot deel van Rijnland. Dit betreft enerzijds de afvoer van 
omliggende polders, maar ook inlaatwater uit Hollandsche IJssel en vanuit de Stichtse 
Rijnlanden, lozingen van AWZI’s en afstroming van het bollengebied.  
 
Knelpunt: Overmaat aan fosfor uit diverse polders en andere delen van het 
boezemsysteem binnen en buiten het beheersgebied van Rijnland. 

 
 
ESF1 =rood  

 

 

 

 

Maatregelen 

- Generieke maatregelen (landbouw en emissie) in de boezem en de polders 

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. 
 
In boezemkanalen geldt dat een doorzicht van minimaal 0,6 meter nodig is in de zomer. 
Dit is het geval in de Ringvaart. 
 

 
 
ESF 2= groen 

 

 

Maatregelen 

- Niet van toepassing 

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. 
 
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. 
 
Op basis van de metingen van fosfor is geen harde uitspraak te doen over de nutriënten 
in de waterbodem. De periode waarin verhoging van OPO4 optreedt wijst wel op 
nalevering, maar het is niet duidelijk op welke locatie dit gebeurt, aangezien het 
transport dominant is in dit systeem. Het feit dat er in het noorden veel opgelost P is in 
de zomer lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat hier in het systeem wel sprake kan zijn 
van nalevering, maar dit kan evengoed uit toeleverende polders afkomstig zijn. Daarom 
wordt verwacht dat maatregelen in de Ringvaart zelf weinig effect hebben. Gezien de 



aanvoer van nutriënten via externe instroming zou aanpak van een eventueel eutrofe 
bodem (nog)niet aan de orde zijn.  
 

Knelpunt: er kan lokaal sprake zijn van ophoping van bagger waardoor de productiviteit 
van de bodem niet voldoet 
 

 

 
 
ESF3= Rood 

Maatregelen: 

- Baggeren van ondiepe delen 

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. 
 
De habitat voor oeverplanten is om verschillende redenen een knelpunt voor de 
ontwikkeling van de ecologie: 

- De oevers voldoen niet voor de habitat vegetatie. Slechts circa 16% van de 
oevers is begroeid met riet, de rest van de oevers is verdedigd. De oevers zijn 
aan de kant vaak te diep voor emerse planten. Uit de oeverkartering blijkt dat er 
soms drijfbladplanten aanwezig zijn en ook in beperkte mate ondergedoken 
waterplanten (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. en Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.). In de zoekgebieden is er meer geschikt 
habitat voor emerse vegetatie aanwezig zijn. 

- Er vindt scheepvaart en recreatievaart plaats in het waterlichaam. In het 
zoekgebied zijn er wateren waar geen scheepvaart is. Scheepvaart heeft door 
golfslag en omwoeling negatieve effecten op de begroeiing. 
 

De overige aspecten vormen geen knelpunt 
- We verwachten dat de golfslag door de wind beperkt is vanwege de relatief kleine 

breedte van de kanalen. Dit geldt zowel voor het waterlichaam als in de wateren 
in de zoekgebieden. 

- Omdat de watergangen van het waterlichaam recent gebaggerd zijn tot 
leggerdiepte (2005 – 2014), verwachten we dat er geen problemen met bagger 
zijn voor de vestiging van ondergedoken- en drijvende waterplanten. Als er 
bagger onder de leggerdiepte aanwezig is, blijft deze in principe liggen. De 
watergangen in de zoekgebieden worden ook regelmatig gebaggerd. 

- NVO Er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd (Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.) aangelegd in 1970 en in 2010. De lengte bedraagt circa 3,5 km in 
het KRW waterlichaam. 

 



 
Figuur 2 Natuurvriendelijke oevers 

 
       

 Figuur 4 Voorkomen van Riet2012 

De visstand scoort goed voor dit watertype. Het habitat is in zijn algemeenheid echter 
minder geschikt voor vissen. Er zijn onvoldoende plantenrijke zones om een evenwichtige 
visstand met meer planten minnende vissen te krijgen. Vegetatie is belangrijk voor 
vissen als voedsel, paaiplaats en bescherming tegen predatoren. Ook vegetatie luwe 
delen zijn nodig voor bepaalde soorten. Er is niet veel brasem en karper maar wel 
bijzonder veel paling en snoek. Andere plant minnende vissen zoals de ruisvoorn en de 
zeelt komen weinig voor. Er zijn te weinig rustplaatsen voor migrerende vissen.  

Figuur 3 Voorkomen van drijfbladplanten 

2012 



 
De snoeken die gevangen zijn, betreffen met name grote exemplaren. Grote snoeken 
leven met name in open water waarbij de jonge snoeken vaak in wateren met veel 
vegetatie aanwezig zijn. Beide leefmilieus zijn noodzakelijk voor de snoek. Aangezien er 
weinig vegetatie in de Ringvaart zelf aanwezig is, zullen de snoeken van de Ringvaart 
opgroeien in de kleinere boezemwateren die verbonden zijn met de Ringvaart of in de 
oeverzone van de Ringvaart.  
 
Het habitat is ongeschikt voor een diverse waterplanten, wat volgens verwachting is bij 
dit watertype Er zijn weinig begroeide oevers en er is weinig bedekking van 
ondergedoken waterplanten. In de zoekgebieden zal er meer geschikt habitat aanwezig 
zijn. 
 

Knelpunten 

Er is veel harde oeverbescherming aanwezig, het water is vaak diep aan de kant en er 
zijn scheepsgolven dit is ongunstig voor oeverplanten en andere deelmaatlatten (deze 
KRW maatlat is wel gericht op scheepvaartkanalen). Hierdoor is de habitat voor 
waterplanten en daardoor ook voor vissen en waterplanten niet geschikt. 

 
 

 

 

 ESF4 = Rood Habitat is niet geschikt voor een diverse vegetatie, 
waterplanten en visstand 

 

 

 

Maatregelen 

- Aanleggen NVO’s op geschikte locaties zoekgebied  
- Extensiveren schoningsbeheer van watergangen in het zoekgebied.  
- Steppings stones creëren: Luwtes om drijfbladplanten en emerse vegetatie te 

laten vestigen. Dood hout aanbrengen op geschikte locaties. 

4.5 ESF 5 Verspreiding 

De ecologische kwaliteit is beter naarmate er meer verschillende soorten planten en 
dieren in het waterlichaam voorkomen. De afwezigheid van gewenste soorten kan 
worden verklaard door de afwezigheid van het benodigde habitat (fysieke standplaatsen 
of kwaliteit) of doordat de soorten het geschikte habitat niet kunnen bereiken (doordat 
ongeschikt habitat moet worden gepasseerd of doordat fysieke barrières aanwezig zijn 
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. 
 
Het waterlichaam is belangrijk voor de migratie binnen Rijnland (noord-zuid en 
oost/west). Migratie van en naar zee is mogelijk via de tweezijdige vispassages bij 
boezemgemaal Halfweg en Spaarndam (in aanleg). Diverse sluizen maken migratie naar 
de andere waterschappen mogelijk. Bij de bemonstering van de visstand is de exotische 
zwartbekgrondel waargenomen, waaruit blijkt dat het waterlichaam inderdaad te 
bereiken is voor vissen.  
 
Van belang is dat geschikte leefgebieden en beschutting niet te ver van elkaar zijn 
gelegen, zodat vissen kunnen migreren en populaties genen kunnen uitwisselen. 
Beschutting kan worden gevonden in begroeide delen van wateren, maar ook tussen 
stortstenen of andere structuren. 
 



In het waterlichaam zijn beperkt plantenrijke zones aanwezig, die echter vaak ver uit 
elkaar gelegen zijn. De kleinere wateren die verbonden zijn met de Ringvaart hebben 
naar alle waarschijnlijkheid geschikt habitat dat als stepping stone functioneert. 
 
Het creëren van plantenrijke zones op locaties waar de afstand groot is, kan de migratie 
binnen het waterlichaam verbeteren. Dit heeft ook betekenis voor andere waterlichamen. 
 
Migratie planten 
Verspreiding (via wind, drijven, vogels) van vegetatie is geen knelpunt aangezien er veel 
soorten in de omgeving voorkomen en migratieafstanden van veel planten relatief groot 
zijn. De plantenrijke zones liggen in dit waterlichaam vrij ver uit elkaar. Dit is een 
barrière voor bepaalde waterplanten soorten. 

- Drijvende zaden ondervinden geen barrières vanwege de open verbinding van het 
boezemstelsel- en de uitwisseling van water met de polders. Voor verspreiding via 
lucht en vogels zijn er ook geen barrières.  

Genoemde plantensoorten komen op meerdere locaties binnen Rijnland voor 
(verspreidingsatlassen van Floron en de NDFF).  
 
Migratie waterplanten 
Waterplanten verspreiden zich actief of passief via de lucht of in het water of liften mee 
met andere dieren, zoals bloedzuigers met vissen enz. In de boezem zijn geen 
kunstwerken die een barrière kunnen vormen voor waterplanten. Tussen de polder en 
boezem bestaat uitwisseling van water door uitmalen- en inlaten waardoor waterplanten 
zich met het water kan verspreiden. Veel soorten kunnen relatief grote afstanden 
afleggen. Echter, de plantenrijke zones zijn in het waterlichaam en in combinatie met het 
zoekgebied nog op een aantal locaties te ver van elkaar afgelegen voor soorten die op 
eigen kracht zich verspreiden. Dit is dan ook een knelpunt 

 
Knelpunten Ringvaart is een belangrijke migratieroute zijn door grote lengte. De 
leefgebieden voor macrofauna en vissoorten zijn ver uit elkaar gelegen omdat er weinig 
plantenrijke zones aanwezig zijn. 
   

 
 

ESF 5 = Rood   

 

 

 

Maatregelen 

Waar mogelijk aanleg van vegetatie rijke zones op bepaalde (op 1 km van elkaar als er 
nog geen vegetatie aanwezig is in het waterlichaam of het zoekgebied) afstanden van 
elkaar om uitwisseling van soorten te bevorderen. Uitvoering door NVO met of zonder 
vooroevers, drijvende constructies, luwte schermen, aanpassing beheer. Optioneel: Als 
voorgaande niet mogelijk is, kan ook gedacht worden beschutting en verschillend 
substraat voor waterplanten te bieden met bijvoorbeeld kunstmatige riffen, hout, enz.  

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 
Dit is geen knelpunt in het waterlichaam, aangezien er al nauwelijks vegetatie is. Er is 
nauwelijks maaionderhoud in de Ringvaart. In de wateren in het zoekgebied is wel 
onderhoud door Rijnland en de eigenaren. Muskusratten worden bestreden. 



Waarschijnlijk is begrazing door deze dieren geen probleem. Het aandeel 
bodemwoelende vis (brasem/karper) is niet te groot in het waterlichaam. We verwachten 
dat dit hier geen negatief effect heeft op de begroeiing. In de nationale database flora- 
en fauna zijn er geen waarnemingen van exotische rivierkreeften in de Ringvaart van de 
Haarlemmermeer. Wel zijn er in de omgeving waarnemingen van exotische 
rivierkreeften. We verwachten dat er ook exotische rivierkreeften in de ringvaart van de 
Haarlemmermeer aanwezig zullen zijn. We verwachten dat dit geen groot knelpunt is. 
Ganzen worden actief bestreden. Op dit moment is onbekend of dit een probleem is. 
 
Verwijdering van vissen en waterplanten 
Dit is geen knelpunt in het waterlichaam 

- De Ringvaart wordt gebruikt door beroepsvissers en sportvissers. De invloed van 
beroepsvisserij op de visstand is beperkt. 

- Er zijn vogels aanwezig die vissen onttrekken aan het watersysteem. We gaan er 
vanuit dat de invloed beperkt is. 

 
Knelpunten 

- Geen 
 
 

 

 

 

ESF 6 = groen.  

 

 

 

 

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 organische belasting is aanzienlijk in dit waterlichaam. De grootste bronnen voor de 
organische belasting van waterlichaam Ringvaart Haarlemmermeer zijn AWZI’s, 
ongerioleerde lozingen en overstortingen. Omdat dit is een waterlichaam is dat geen 
bijzondere bescherming behoeft, wordt aangenomen dat de overstorten, die lozen op dit 
water volgens de methodiek van Rijnland geen waterkwaliteitsproblemen veroorzaken. 

- AWZI’s: AWZI Heemstede, AWZI Haarlem Schalkwijk, AWZI Haarlem 
Waarderpolder, AWZI Zwanenburg, AWZI Lisse, AWZI Zwaanshoek, AWZI Nieuwe 
Wetering en AWZI Schiphol (AWZI Aalsmeer en AWZI Rijsenhout zijn in 2015 
geamoveerd naar Zwaanshoek; AWZI Leimuiden loost op ca. 1 km afstand van dit 
waterlichaam) 

- Ongerioleerde lozingen: woonboten, woningen, brugwachterhuisjes of van grote 
gemalen, recreatievaart. Indien in deze gevallen zonder IBA (individuele 
behandeling afvalwater) wordt geloosd, is de lozing onrechtmatig; 

- Overstortingen en hemelwaterafvoeren (veelal niet direct op dit KRW-
waterlichaam). 

 
Bovengenoemde lozingen maken dat andere bronnen (bladval, hondenpoep, vogelpoep 
e.d.) een verwaarloosbare bijdrage leveren aan de totale belasting. 
 



Het zuurstofgehalte op de meetlocatie RO012 voldoet voor zuurstofverzadiging. De 
zomergemiddelde zuurstofverzadiging schommelt de afgelopen vijf jaar (2014-2018) 
rond de 70% (tussen 65% en 75%) en scoort daarmee voldoende. 
 
In dit KRW-waterlichaam liggen geen zwemwaterlocaties. Er zijn wel 6 
zwemwaterlocaties in de nabijheid van het waterlichaam. Alle genoemde 
zwemwaterlocaties worden “goed” of “uitstekend” beoordeeld.  
De zwemwaterlocaties die in min of meerdere mate beïnvloedt worden door de 
waterkwaliteit vanuit Ringvaart Haarlemmermeer (afstand <1 km) zijn: de Molenplas, 2 
zwemwaterlocaties in de Nieuwe Meer, Oosterbad (Bovenlanden Aalsmeer), en ’s 
Gravenwater Kaageiland. Vanwege de overheersende stroming richting de 
hoofdboezemgemalen Halfweg en Spaarndam, is de invloed op deze laatste waarschijnlijk 
zeer minimaal. Daarnaast blijkt uit hydrologische modelberekeningen dat de 
waterkwaliteit van de twee zwemwaterlocaties in Westeinderplassen wel substantieel 
beïnvloed worden door het water uit de Ringvaart. 
 
Ondanks de grote belasting treden er geen normoverschrijdingen op met betrekking tot 
de zuurstofhuishouding of de zwemwaterkwaliteit.  
De zuurstof gehaltes zijn de hele dag voldoende hoog. Vissen en andere dieren gedijen. 
Het water is helder. 
 
Knelpunt: geen 

 
 
 ESF7 = groen 
 
 

 

Maatregelen  

Met enkele maatregelen kan de belasting van het systeem verder omlaag worden 
gebracht, en wordt met name lokaal een verdere ontwikkeling van het ecosysteem 
ondersteunt. Hiermee wordt ook de nutriëntenlast (ESF1) enigszins gereduceerd: 

- Extra maatregel 1: Aanpak van (onrechtmatige) ongezuiverde lozingen van 
huishoudelijke afvalwater. Dergelijke lozingen die niet via een IBA gaan vinden 
nog steeds plaats op de waterlichaam Ringvaart Haarlemmermeer o.a. vanuit 
woonboten en bebouwing bij bruggen en gemalen. 

- Extra maatregel 2: Voorzieningen stimuleren voor de inzameling van 
vuilwatertanks (m.n. voor recreatievaart) in havens. 

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. 
 

Huidige situatie voor het waterlichaam 

Oppervlaktewater 
Het waterlichaam Ringvaart Haarlemmermeer voldoet niet voor de chemische parameter 
ammonium (NH4), fluorantheen, benzo(b)fluorantheen, benzo(g,h,i)peryleen, 
imidacloprid en PFOS. In de waterbodem zijn normoverschrijdingen van de 
interventiewaarde aangetroffen voor PAK, PFOS, lood en koper. 
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van het KRW-meetpunt (RO012) 
doorgerekend. De metingen van parameters onder de rapportagegrens worden hierbij 
niet meegenomen. De msPAF1-score is in 56 van de 144 monsters 0,0%. Er zijn vijftien 
monsters met een score hoger dan 0,5%, met maximum van 2,9% o.b.v. 

                                           
 



benzo(g,h,i)peryleen in 2016. De jaargemiddelde score blijft in de periode 2009-2018 
veelal onder deze waarde. Alleen in 2012 is het jaargemiddelde meer dan 0,5%. In dat 
jaar is msPAF geregeld boven de 0,5% vanwege te hoge ammonium/ammoniak 
concentraties. Sinds 2016 zorgt ammonium/ammoniak niet meer tot msPAF>0,5%. 
 
De aangetroffen ammonium/ammoniak-concentraties waren in 2012 een probleem. 
Sindsdien is de situatie verbeterd. In de periode 2016-2018 was de bijdrage van 
ammonium/ammoniak aan msPAF gemiddeld 0,1% en maximaal 0,3%. De 
ammoniumconcentratie laat ook een afnemende trend zien over de periode 2009-2018. 
De belangrijkste directe bron van ammonium/ammoniak in dit waterlichaam zijn de 
effluentlozingen vanuit de AWZI’s. 
 
Fluorantheen wordt regelmatig (ca. 4x per jaar) aangetroffen. Omdat de rapportagegrens 
boven de normwaarde ligt, leidt dit tot het niet voldoen aan de norm. De MAC-waarde 
wordt daarbij niet overschreden.  
Benzo(b)fluorantheen voldoet niet aan de norm vanwege een éénmalig aantreffen in juli 
2016 in een concentratie van 0,02 µg/l. Alle andere metingen in de periode januari 2014 
t/m oktober 2018 werd deze stof niet boven de rapportagegrens van 0,01 µg/l 
aangetoond. Benzo(g,h,i)peryleen werd in dezelfde periode tweemaal aangetroffen (in 
april 2015 en juli 2016). Hiermee werd naast de waternorm ook gelijk in beide jaren de 
norm overschreden en resulteerde de betreffende monsters tot een msPAF >0,5%. 
De bronnen voor PAK in oppervlaktewater zijn atmosferische depositie (met 
achterliggende diffuse bronnen zoals haardvuur en uitlaatgassen verkeer en vervoer), 
uitloging van coatings op vaartuigen of uit verduurzaamd hout, en 
(water)bodemverontreinigingen. 
 
Imidacloprid wordt vrijwel iedere keer aangetroffen, waarbij niet de MAC-normwaarde, 
maar wel de JG-norm wordt overschreden. Dit middel werd begin deze eeuw nog zeer 
veel toegepast, maar is nu nog beperkt toegelaten en dan enkel bij bedekte teelt 
(glastuinbouw). Vanwege de slechte afbreekbaarheid zal dit middel nog lang in het milieu 
aanwezig zijn. 
 
PFOS is niet op KRW-meetlocatie RO012 aangetroffen, maar op het gekoppelde Toestand 
en Trend-meetpunt RO001 bij Spaarndam..Er zijn diverse bronnen van PFOS bekend die 
dit waterlichaam (indirect) belasten: bodemverontreinigingen in/op Schiphol (PFOS-
houdend blusschuim), effluentlozingen AWZI’s en lozingen uit glastuinbouwgebieden 
(PFOS-houdend gewasbeschermingsmiddel). 
 
Waterbodem 
De waterbodemgegevens uit het baggerprogramma laten zien dat in vrijwel het gehele 
waterlichaam net voldoet aan de chemische doelstelling (klasse B). Op enkele trajecten 
voldoet deze niet (overschrijding van de interventiewaarde). In de Ringvaart zelf betreft 
het in alle gevallen een overschrijding van de interventiewaarde voor PAK, terwijl het in 
het Spaarne lood betreft. In gemeente Haarlem wordt in meerdere watergangen, die 
direct in verbinding staan met de Spaarne, koper in interventiewaarde overschrijdende 
gehalten aangetroffen. 
Daarnaast is in de Ringvaart ten oosten van Schiphol PFOS aangetroffen in gehalten 
boven de (regionale) interventiewaarde. 
 
Gezien het zeer geringe aandeel van waterbodems in de klasse <AW of klasse A, is de 
verwachting dat de kwaliteit van de waterbodem beperkend zal zijn voor de ontwikkeling 
van een gezonde en diverse waterplanten-samenstelling. 
 
Organismen 
Er is onderzoek gedaan in 2011 naar PFOS-gehalten in vis gevangen in de Ringvaart ten 
oosten van Schiphol. Hierbij zijn gehalten van 20 tot 250 µg/kg natgewicht aangetroffen. 



In 2008 is door de VWA een voorlopige afkeurgrens vastgesteld voor consumptie van vis 
op 200 µg/kg natgewicht. 
 

 
 
 
 ESF8 = rood 
 
 

 
Maatregelen om van huidig naar gewenst te komen 

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

o Reductie emissies uit de AWZI’s; 
o Reductie emissies uit de landbouw in achterliggend gebied (de polders). 

- Overige stoffen: De emissies komen voornamelijk vanuit diffuse bronnen/routes in 
het watersysteem terecht. Deze stoffen zullen vanwege de veelal slechte 
afbreekbaarheid nog langdurige in het watersysteem aanwezig zijn. Aanpak 
bestaat uit: 

o Meeliften met landelijk aanpak diffuse bronnen (generiek emissiebeleid); 
o Baggeren van ernstig verontreinigde waterbodems. Hiermee wordt op een 

effectieve methode opgehoopte verontreinigingen uit het watersysteem 
verwijderd. Dit geldt ook voor bagger buiten het onderhoudsprofiel. 
Wanneer een watergang voldoende op diepte wordt bevonden, wordt dit 
niet onderzocht en niet gebaggerd.  
P.S. Mogelijk kunnen uitlogende landbodemverontreinigingen nog 
bijdragen aan de belasting; 

o Brongerichte aanpak: Alleen voor PFOS zijn enkele specifieke 
lozingsbronnen/verontreinigingen bekend. Deze worden via 
vergunningverlening en handhaving middels BBT (best beschikbare 
techniek) voor zover mogelijk aangepakt. 

4.9 Conclusie ESF1-8 

Het waterlichaam staat in verbinding met het gehele boezemsysteem van Rijnland. De 
afvoer van de polders is nutriëntrijk en zorgt voor een te hoge fosfor belasting in dit 
systeem. Het doorzicht is voldoende. De habitat is ongeschikt voor vegetatie vanwege de 
scheepvaartfunctie in grote delen van het waterlichaam. In het zoekgebied is de habitat 
beter ontwikkeld. Vegetatie is lokaal aanwezig maar de afstanden tussen locaties is vaak 
te groot voor kolonisatie van waterplanten. De waterplanten zijn dan ook slecht 
ontwikkeld. Verwijdering is geen knelpunt. De organische belasting is hoog (als gevolg 
van de vele AWZI’s die op het waterlichaam lozen), maar leidt door het hoge transport in 
het waterlichaam niet tot een knelpunt. Ten aanzien van chemische stoffen worden 
diverse normen overschreden.  
 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  

ESF2 Licht  

ESF3 Productiviteit bodem  

ESF 4 Habitatgeschiktheid  

ESF 5 Verspreiding  

ESF 6 Verwijdering  

ESF7 Organische belasting  

ESF8 Toxiciteit  

 



5 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. 

5.1 Advies maatregelenlijst 

Op basis van de opgehaalde 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 
(AWZI’s) 

G01 Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

  

3 Aanleggen NVO’s (in het 
zoekgebied) 

IN07 Kansrijk, maar alleen 
in woonwijken (zie 
locaties op kaart). 

 Bird control Schiphol. 
Afstemming met 
gemeente(n) en 
provincie Noord-
Holland. 

4 Extensiveren 
schoningsbeheer van 
watergangen in het 
zoekgebied.  

BE03 Eerste advies 
gebiedsproces: Nader 
onderzoek, want 
tegengestelde input 
vanuit gebiedsproces. 

 Onderhoudscontracten 
met gemeenten.  

Definitief advies na 
afstemming experts: 
Kansrijk, want no-
regret. Wat Rijnland 
zelf doet, kan 
sowieso, en voor 
derden geldt 
informeren en 
stimuleren 

5 Baggeren van ondiepe 
delen (0-1 m diepte) 

BE04 Eerste advies 
gebiedsproces: Nader 
onderzoek, want 
tegengestelde input 
vanuit gebiedsproces. 

 Financiën, wensen van 
visserij.  

Definitief advies na 
afstemming experts: 
Kansrijk, want geen 
reden om af te laten 
vallen, er zijn een 
aantal kansrijke 
locaties. 



6 Aanleg van vegetatie 
rijke zones/stepping 
stones op ca  1 km 
afstand van elkaar om 
uitwisseling van soorten 
te bevorderen. (Voor 
uitvoering zie inrichting 
habitat) Ringvaart 

IN18 Eerste advies 
gebiedsproces: Weinig 
kansrijk, in verband 
met de 
vaarwegfunctie van 
de Ringvaart. 

  

Definitief advies na 
afstemming experts: 
Kansrijk, want is een 
no-regret maatregel 

7 Baggeren van ernstig 
verontreinigde 
waterbodems.  

BE05 Kansrijk. De 
gemeentelijke 
watergangen worden 
periodiek gebaggerd 
en draagvlak onder 
stakeholders.  

 Verwerken van de 
bagger en onderzoeken 
op welke locaties 
baggeren het grootste 
effect zal hebben.  

8 Brongerichte aanpak van 
specifieke 
lozingsbronnen/ 
verontreinigingen van 
PFOS. 

G01 Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

 Afstemming met 
Omgevingsdienst. 

 
Maatregelen waarop het advies ‘kansrijk’ is gegeven vanuit het gebiedsproces, zijn 
positief beoordeeld op de kansrijkheid (= haalbaarheid x draagvlak). Deze maatregelen 
lijken voldoende technisch en praktisch haalbaar en is er draagvlak aanwezig en/of 
samenwerking mogelijk. Er is geadviseerd om deze maatregelen op te nemen in de 
definitieve maatregelenlijst.  

5.2 Samenwerkingsmogelijkheden 

Er is een aantal stakeholders die in het gebiedsproces hebben aangegeven te willen 
samenwerken in de uitvoering van (aanvullende) maatregelen (of genoemd zijn door 
andere stakeholders als potentiele samenwerkingspartner), te weten; 
 
Maatregel Aanleg NVO’s  
Stakeholder Keukenhof 
Motivatie/reden Groot oppervlakte grond beschikbaar voor NVO’s.  
Contactgegevens Via relatiemanager Rijnland 

5.3 Aandachtspunten voor de planuitwerking en/of uitvoering 

Er is een aantal aandachtspunten voor de planuitwerking en/of uitvoering meegegeven, 
te weten;  

 

Interne 
sessie 

Mogelijke referentie is Groene As ringvaart Spaarnwoude – Amstelland 
(allerlei maatregelen langs ringvaart thv Amsterdamse Bos, wel voor zover 
ik weet vanuit een visie waar maatregelen meerwaarde kunnen hebben, 
bijv. als verbindingszone voor ringslang. 



5.4 Kaart 

 



5.5 Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd om geen van de maatregelen af te laten 
vallen. Alle voorgestelde maatregelen kunnen op de definitieve maatregelenlijst. Een 
belangrijke kans is samenwerking met de Keukenhof, omdat zij een groot oppervlakte 
grond beschikbaar hebben voor KRW-maatregelen. 
 
 



6 Synthese Ringvaart Haarlemmermeer derde tranche KRW (2022-2027) 

 
Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRWportaal 

 

Maatregel ESF  

KRW 

maatregel. 

Code 

Naam (KRW portaal) LokaalID 

Aanleg van vegetatie rijke 
zones/stepping stones op ca  1 
km afstand van elkaar om 
uitwisseling van soorten te 
bevorderen. (Voor uitvoering zie 
inrichting habitat) 

4, 5 IN18 
Aanleg leefgebieden 
flora en fauna 

NL13_48-023 

Aanleggen NVO’s zoekgebied 
4 IN07 

Aanleg 
natuurvriendelijke 
oevers 

NL13_48-021 

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

8 S06 

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

NL13_48-030 

Baggeren van ernstig 
verontreinigde waterbodems. 

8 BE05 
Programma verwijderen 
vervuilde bagger 

NL13_48-015 

Baggeren van ondiepe delen (0-1 
m diepte) 

3 BE04 Slibmaatregelen NL13_48-014 

Brongerichte aanpak van 
specifieke 
lozingsbronnen/verontreinigingen 
van PFOS (vergunningverlening 
en handhaving middels BBT) 

8 S06 

Brongerichte aanpak 
chemische stofgroep 
normoverschrijdingen 
(u, PFOS) 

NL13_40_2-
003 

Extensiveren schonings beheer 
van watergangen in het 
zoekgebied. 

6 BE03 
Behoud en beheer 
oeverbegroeiing 

NL13_48-013 

Generieke maatregelen: 
Meeliften met landelijk aanpak 
diffuse bronnen; 

8 G04 
Overige maatregelen - 
landelijk beleid diffuse 
bronnen 

BM/GB 

Reductie emissie uit de landbouw 
in de polder 

1, 8 G01 
Brongericht nutriënten - 
landelijk beleid BM/GB 

Reductie emissies uit de AWZI’s; 
1, 8 IM01 

Verminderen belasting 
nutriënten door RWZI 

NL13_48-016 

 
  



Technische doelaanpassing 

 
Dit waterlichaam en het waterlichaam Oude Rijnsysteem hebben dezelfde 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 0,81 Goed 

biologie Waterplanten 0,35 0,35 0,34 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,45 0,4 0,34 Matig 

biologie Vissen 0,6 0,6 0,81 Goed 

BOS Stikstof 3,8 3,8 2,6 Goed 

BOS Fosfor 0,25 0,47 0,53 Matig 

BOS Zuurstof 40-120 40-120 69 Goed 

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

BOS Chloride 300 300 191 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 23,3 Goed 

BOS Doorzicht 0,65 0,65 1,87 Goed 

 
Er worden geen maatregelen voorgesteld die de score van de macrofauna gaan laten 
toenemen. 0,4 is in het verleden mogelijk geweest. Dit wordt overgenomen. 
Generieke emissie maatregelen kunnen voor een 10% reductie van fosfor zorgen. 
Verwachte toetswaarde wordt 0,47. Doel wordt 0,47 mgP/l 
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Bijlage 1. Sessies en Stakeholders 

Bijlage 1..1 Sessies  

Interne sessie met relatiebeheerders en gebiedscoördinatoren 

Datum: 16 september 2019 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: In de sessie is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven 
welke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Daarop is 
vervolgens input geleverd door relatiebeheerders en gebiedscoördinatoren. Zij hebben 
input geleverd vanuit een respectievelijk strategische/tactische en tactische/operationele 
bril.  Ook was een afvaardiging van het landbouwteam aanwezig.  
 

Interne sessie met praktische en omgevingsbril 

Datum: 31 oktober 2019 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: In de sessie is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven 
welke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Er is 
gesproken met een projectleider en omgevingsmanager van diverse KRW2-
uitvoeringsprojecten en iemand van het cluster realisatie en onderhoud. Zij hebben input 
geleverd vanuit een praktische en technische invalshoek.  
 
Externe sessie 

Datum: 21 november 2019 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Deze sessie was georganiseerd voor externe 
stakeholders op het gebied van industrie, visserij, watersport en grote gebiedspartijen. 
De stakeholders zijn eerst geïnformeerd over het doel van de KRW en het gebiedsproces. 
Daarna is toelichting gegeven op de analyse en de beoordeling van het waterlichaam. 
Daarna is een toelichting gegeven welke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de 
ESF’s te verbeteren. De stakeholders hebben vervolgens input geleverd vanuit het belang 
van hun sector. 

 
Sessies met Provincie Noord-Holland 

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

Natuur- en milieusessie 

Datum: 14 januari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Voor deze sessie zijn de natuur- en 
milieuorganisaties uitgenodigd die deelnemen aan het bestuurlijk overleg Natuur en 
Milieu van Rijnland. Ook waren enkele drinkwaterbedrijven aanwezig als beheerder van 
Natura2000-gebieden aanwezig. De stakeholders zijn eerst geïnformeerd over het doel 
van de KRW en het gebiedsproces. Daarna is toelichting gegeven op de analyse en de 
beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven welke maatregelen 
zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. De stakeholders hebben 
vervolgens input geleverd vanuit het belang van hun sector. 
 
 
  



Bijlage 1..2 Stakeholders 

Interne stakeholders 

Naam Functie  Geraadpleegd op 

Wendy Aangeenbrug Gebiedscoördinator  16 september 2019 
Dirk van der Plas Gebiedscoördinator  16 september 2019 
Gerard van Bruggen  Relatiemanager 16 september 2019 
Emil Hartman Relatiemanager 16 september 2019 
Eef van Huijssteeden Relatiemanager 16 september 2019 
Johan Kolk Relatiemanager 16 september 2019 
Ed Stouthamer Relatiemanager 16 september 2019 
Paul Hollander Projectleider KRW2 31 oktober 2019 
Louis van Dam Kennisleider cultuurtechniek 31 oktober 2019 
Marleen van der 
Dussen 

Omgevingsmanager KRW2 31 oktober 2019 

Peter Vroom Watersysteembeheerder 5 december 2019 
Rob Verburgt Watersysteembeheerder 5 december 2019 
 

Externe stakeholders 

Organisatie  Sector Geraadpleegd op 

Die Leythe Recreatie (roeien en 
zeilen) 

21 november 2019 

Onderwatersportvereniging 
WZK 

Recreatie (duiken) 21 november 2019 

ADV Atlantis Alphen aan 
den Rijn 

Recreatie (duiken) 21 november 2019 

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

Vereniging 
Sportvisserij 21 november 2019 

HSV Haarlem Sportvisserij 21 november 2019 
Sportvisserij MidWest Nederland Sportvisserij 21 november 2019 
KNWV/NVT Recreatie (watersport) 21 november 2019 
HISWA Recreatie (watersport) 21 november 2019 
Rijkswaterstaat Overheid  21 november 2019 
Havenbedrijf Amsterdam Grote gebiedspartij 21 november 2019 
Schiphol Grote gebiedspartij 21 november 2019 
HLT-gemeenten Overheid  10 december 2019 
Gemeente Bloemendaal Overheid  10 december 2019 
Gemeente Heemstede Overheid  10 december 2019 
Provincie Noord-Holland Overheid 15 juli & 5 december 

2019 
Recreatie Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Zuid-Hollands Landschap Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Waternet Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Stichting Duinbehoud Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Dunea Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Natuurmonumenten Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Landschap Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Recreatie Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Gemeente Haarlemmermeer Overheid  15 januari 2020 
Gemeente Haarlem Overheid 27 februari 2020 
  



Bijlage 2. Input 

Bijlage 1..3 Opgehaalde input per maatregel 

 

Generieke maatregelen 

Maatregel 1 Generiek landbouwbeleid 

HLT-
gemeenten 

Bronaanpak bollenpolder. Gemeente heeft geen focus op reductie, 
nemen zelf weinig actie. Er wordt wel geopperd om te onderzoeken of 
aanleg helofytenfilters zinvol is. Potentiele locaties nu lastig te bepalen, 
medewerking landeigenaren mogelijk struikelblok. Aanleg mag niet ten 
koste gaan van bollengrond (compensatieverplichting GOM). 

Gemeente 
Haarlem 

Wellicht interessant om via de gebiedsverbinder een keukentafel 
gesprek te organiseren met de boeren. 

 

Specifieke maatregelen 

Maatregel 2 Aanleg natuurvriendelijke oevers (in het zoekgebied) 

Interne sessie NVO kan meerwaarde bieden aan andere belangen dan 
waterkwaliteit, zoals beleving (gezamenlijk bijdragen)  

Interne sessie Let op Haarlem: overdragen onderhoudsverplichting van 
Rijnland overig water. Hierover duidelijke afspraken maken. 

Interne sessie De Ringvaart zelf is niet geschikt voor deze maatregel, gezien 
de functie als vaarweg.   

Die Leythe en Asepos de 
Vliet 

NVO’s zijn goed, mogelijk hier iets over opnemen bij 
woningbouw (bijv. dat aan woningen aan het water verplicht 
NVO’s moeten hebben). Willen juist geen harde oevers, want 
dat heeft een ongunstig effect op golven. 

SVMWNL Zie bijlage 3 voor visparcoursen.  
Die Leythe Er is meer woningbouw en recreatie in en om Leiden. Dit leidt 

tot verharding van oevers. Dit moet een aandachtspunt zijn. 
Schiphol NVO’s trekken vogels aan, dat is ongunstig voor bird control, 

in woonwijken geen probleem, maar wel in grote open 
gebieden i.v.m. overvliegen over Schiphol 

HSVA  Niet bij locaties waar meervallen zijn (zie kaart). 
Staatsbosbeheer In de Haarlemmermeerpolder zijn wij in gesprek met de 

gemeente om de geplande woningbouw in de Westflank te 
combineren met het versterken van de groenstructuur. Hierbij 
is het heel goed denkbaar ook maatregelen mee te nemen die 
zorgen voor een betere waterkwaliteit. 

Watersysteembeheerder In Heemstede kans voor NVO (zie kaart). 
HLT-gemeenten Gemeente heeft NVO’s aangelegd, en gaat nog extra 

aanleggen (zie kaart). Gemeente onderzoekt op dit moment 
zelf naar mogelijkheden om harde oevers aan te passen naar 
zachte natuurlijke oevers en NVO’s. In 2020 meer 
duidelijkheid waar kansen liggen. 

Gemeente 
Haarlemmermeer 

De ruimte voor aanleg van NVO’s in de Ringvaart zelf is er 
eigenlijk niet. Veel oeverpercelen zijn al uitgegeven aan 
particulieren. Ook qua breedte van de Ringvaart is de 
ringvaart niet over gedimensioneerd. 

Provincie Noord-Holland Er is een kansenkaart NVO voor provinciale vaarwegen, deze 
wordt binnenkort vernieuwd. Hier liggen dus kansen en ook 
investeringsruimte. 

Gemeente 
Bloemendaal/Heemstede 

De plekken die geschikt zijn als NVO zijn inmiddels als NVO 
ingericht. 

Gemeente Amsterdam Wellicht is winst te halen als het tempo van het varen wordt 
aangepast. 

Gemeente Aalsmeer Neem de gehele Bovenlanden mee als zoekgebied voor nvo’s. 



Gemeente Haarlem Dit onderzoek zal Haarlem steunen. 
 
Maatregel 3 Extensiveren schoningsbeheer van watergangen in het 

zoekgebied (zowel baggeren als maaien, hier wordt 

vooral (minder) maaien bedoeld).  

Interne sessie Vindt men een goede maatregel. In de toekomst het 
schoningsbeheer aanpassen om dit mogelijk te maken.  

Interne sessie De ontvangstverplichting is een aandachtspunt. Het gemaaide 
moet binnen twee dagen worden afgevoerd om afspoeling te 
voorkomen. Hierbij heeft de boer ook een belang om ziektes 
uit het gemaaide weg te houden bij hun gewassen.  

HISWA en Deleythe Planten geven overlast voor waterrecreatie. Mogelijk aparte 
zones voor natuur aanwijzen? 

HLT-gemeenten Gemeente is bezig met onderzoek nieuw onderhoudscontract 
voor watergangen en taluds.  Daarbij wil men rekening 
houden met Flora & Faunawet en creëren van meer 
biodiversiteit en ecologie. NB. Gemeente maakt opmerking om 
vissen met lood te verbieden. Er wordt veel gevist in HLT, alle 
kleine beetje helpen. 

Gemeente 
Haarlemmermeer 

Ecologisch beheer van de Ringvaart zijde van de 
Haarlemmermeerpolder heeft geen zin. Is niet aan de orde. 

Gemeente 
Bloemendaal/Heemstede 

Voor het baggeren zie ik weinig mogelijkheden om te 
extensiveren. Wat het maaien betreft daar kunnen we over in 
gesprek. 

Gemeente Amsterdam In het Amsterdamse deel is de Ringvaart al redelijk groen met 
rietkragen en waterplanten, weinig ruimte voor 
verbetermaatregelen. 

Gemeente Haarlem Graag in afstemming met onze ecoloog en de daarna juist 
verwerken in het DDO contract Groen via de contractmanager. 

 
Maatregel 4 Baggeren van ondiepe delen (0-1 m diepte)  

Interne sessie Let op: zijn die locaties voldoende bestand tegen golfaanslag. 
Kan conflict opleveren met onderhoud beschoeiing door 
provincie.  

Interne sessie Verontreiniging kopsloten/ondiepe sloten in het zoekgebied 
afkomstig uit de Ringvaart door aanvoer transport Schiphol 
(chemicaliën). 

SMWN De visserijverenigingen zijn hier niet op tegen, maar niet te 
diep maken. 

HLT-gemeenten Niet nodig, Ringvaart is op diepte. Zoekgebieden grotendeels 
op orde. Baggerprogramma loopt, behalve overige 
watergangen in onderhoud bij particulieren, dit blijft een 
aandachtspunt. Zowel gemeente als Rijnland hebben dit in het 
vizier en zoeken naar structurele oplossingen (vanuit Rijnland 
o.a. uitkomsten uit pilot baggeren overig water). 

Gemeente 
Haarlemmermeer 

De vaargeul wordt al goed op diepte te houden. Er wordt 
betwijfeld hoe groot het probleem is. Speelt dus alleen in de 
zoekgebieden buiten de ringvaart zelf.  

Provincie Noord-Holland De Ringvaart is in 2013 volledig gebaggerd. Dit was een 
gezamenlijk project van provincie (nautisch) en waterschap 
(hydraulisch). Voorlopig staat een nieuwe ronde niet op het 
programma, zeker niet in KRW3. 

Gemeente 
Bloemendaal/Heemstede 

Dit is mogelijk maar dit heeft flinke financiële gevolgen 
(beschoeiingen en baggerkosten) en mogelijk ook voor 
aanliggende woningeigenaren (ivm mogelijke gevolgen 
beschoeiingen). Hier kunnen we over in gesprek treden. 



Gemeente Haarlem In overleg zal Haarlem meewerken aan extra te baggeren 
delen. Graag aandacht voor financiering afvoer vrijgekomen 
bagger.  

 
Maatregel 5 Aanleg van vegetatie rijke zones/ stepping stones op ca  

1 km afstand van elkaar om uitwisseling van soorten te 

bevorderen. 

Interne sessie Let op zichtlijnen, particulier gebruik oevers. 
Interne sessie Drijvende stepstones (float lands) niet zo’n goed plan. Zones 

moeten goed beschermd worden tegen golfaanslag en 
stroming. Qua locatiekeuze goed de ervaringen vanuit 
Reeuwijk meenemen. 

Watersysteembeheerder Diverse kansen om land te vernatten voor natuurontwikkeling 
(zie kaart). 

Watersysteembeheerder In Heemstede zit een biologische boer die gaat stoppen (zie 
kaart).  

HISWA De doorgang voor recreatievaart is belangrijk, dus maak de 
watergangen niet te smal. 

HSVA Niet bij locaties waar meervallen zijn (zie kaart). 
Recreatieschap 
Spaarnwoude 

Hekslootpolder maakt een visie samen met vrienden 
Hekslootpolder = dus natuurliefhebbers = kansrijk (zie kaart). 

Interne sessie De Keukenhof heeft ca. 245 ha gronden en is bereid mee te 
denken of grond beschikbaar te stellen voor KRW maatregelen 
(zie kaart). KANS!  

SVMWN Aanleg van vissenbossen in afstemming met de plaatselijke 
hengelsportvereniging.  

HLT-gemeenten 
 

 

Op zich een mooi idee, maar gemeente uit de zorg dat 
Ringvaart druk bezocht is, recreatievaart, beroepsvaart, 
vissers etc. Stroming, golfslag en opstuwing kunnen bij veel 
wind stevig zijn. Het is nodig te onderzoeken of maatregelen 
‘aanslaan’ en hun functie op langere termijn kunnen 
behouden. NB. Gemeente merkt op dat het wellicht zinvol is 
om win/win situatie te creëren door klimaatstresstestkaarten 
over KRW kaarten/maatregelen te leggen. 

Gemeente 
Haarlemmermeer 

Opletten met de golfslag. Goed afstemmen met provincie 
vanwege vaarwegbeheer.  

Provincie Noord-Holland Er is een kansenkaart NVO voor provinciale vaarwegen, deze 
wordt binnenkort vernieuwd. Hier liggen dus kansen en ook 
investeringsruimte. 

Provincie Noord-Holland In de Visie Waterrecreatie Haarlemmermeer is opgenomen om 
meer vaarbewegingen toe te staan i.v.m. druk op 
waterrecreatie door een groeiende bevolking in de MRA. Er is 
nog geen rekening mee gehouden met de KRW-doelen. 
Echter, recreatievaart en ontwikkeling van waterplanten zijn 
strijdig. Bij nieuwe ontwikkelingen is er wel kans om nieuwe 
oevers aan te leggen, als onderdeel/voorwaarde van de 
ontwikkeling. 

Gemeente 
Bloemendaal/Heemstede 

In het zuidelijk deel van Heemstede vanaf de Hockervaart tot 
aan de grens met Bennebroek is er ruimte. Dit is overwegend 
in particulier bezit en moet er worden overlegd met de 
grondeigenaren. Het stuk grond aan de Fazantenlaan is 
gemeentelijk eigendom en dit stuk grond staat geheel onder 
invloed van de Ringvaart. Het bestaat uit Rietland en extensief 
beheerd grasland vanwege de ecologische functie. 

Gemeente Haarlem Graag in afstemming met onze ecoloog en de daarna juist 
verwerken in het DDO contract Groen via de contractmanager. 



 
Maatregel 6 Reductie emissies uit de AWZI’s; 
Interne sessie Zuiveringen zijn van grote invloed. Waterketen wil weten wat 

een vierde zuiveringsstap oplevert qua kosten (interne lobby). 
Specificeren welke stoffen (wordt nu getoetst voor fosfaat). 
Extra optie is ook effluent voeden door living 
machine/helofytenfilter. 

SMW Graag! 
RWS Graag! 
HLT-gemeenten Zinvol, maar gemeente heeft hier weinig invloed op. 
Gemeente 
Haarlemmermeer 

Is een no regret maatregel. Hoe verder gezuiverd hoe beter. 

Gemeente Aalsmeer AWZI Schiphol is in beheer bij Schiphol zelf, wellicht is daar 
nog winst te halen. 

Gemeente Haarlem Wellicht weer een bewustwordingscampagne starten binnen 
Haarlem, zodat men weet wat hij door de goot spoelt. Helpt 
dat tegen nutrieten? 

 
Maatregel 7 Baggeren van ernstig verontreinigde waterbodems.  

Interne sessie Ernstig verontreinigde locaties saneren, maar wel met bron 
aanpak (anders dweilen met de kraan open). 

Interne sessie Kan op draagvlak rekenen, maar wel goede communicatie. 
Verontreiniging ligt gevoelig. Vooral afvoer. 

Interne sessie 31/10 Vragen over de effectiviteit van de maatregel en de link met 
toxiciteit. Voor de uitvoering nog uitzoeken op welke plekken 
baggeren dan welk effect op zal leveren. 

SMW Graag! 
RWS Graag! Aandacht om de bagger goed te verwerken.  
HLT-gemeenten Baggerprogramma loopt, gemeente gaat in 2022 weer 

baggeren. Verontreiniging valt mee in HLT, hier en daar wel 
PFAS, verdere ernstige verontreinigingen zijn niet bekend. 

Gemeente 
Bloemendaal/Heemstede 

Alle gemeentelijke watergangen zitten in een baggerplan en 
worden periodiek gebaggerd. 

Gemeente Haarlem In overleg zal Haarlem meewerken aan extra te baggeren 
delen. Graag aandacht voor financiering afvoer vrijgekomen 
bagger.  

 
Maatregel 8 Brongerichte aanpak van specifieke 

lozingsbronnen/verontreinigingen van PFOS 

(vergunningverlening en handhaving middels BBT) 

RWS Mogelijk aanvullen met handhaving op lozing van schepen? 
HLT-gemeenten Gemeente geeft aan dat Omgevingsdienst een overzicht maakt. 
Gemeente 
Haarlemmermeer 

Altijd doen. 
 

Bijlage 1..4 Aanvullende maatregelen 

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

Schiphol  Schiphol vangt veel schoon, zoet water op. 
Kunnen we hier wat mee?  

 Niet opnemen, 
want heeft niet of 
nauwelijks effect op 
KRW-maatlat.  

Die Leythe Zijn er mogelijkheden voor 
waterberging/watercompensatie i.cm. een 
nieuwe roeibaan ten noorden van Leiden? 

 Niet opnemen, 
want heeft niet of 
nauwelijks effect op 
KRW-maatlat.  



Gemeente 
Haarlemmermeer 

Fauna uittreedplaatsen aanleggen aan zijde 
Haarlemmermeerpolder. Reeën hebben 
bijvoorbeeld moeite om eruit te komen.  

 Niet opnemen, 
want het is geen 
KRW-gerelateerde 
maatregel. 

  



Bijlage 3. Visparcoursen 

 
 
 

  



Bijlage 4. Technische doelaanpassing 

Toelichting 

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

- Expert judgement en aquokit; 
- KRW-verkenner. 

 

Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met expert judgement 

en de aquaokit. 

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

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,25 0,53 Ontoereikend 0,47 Matig 

 
Generieke emissie maatregelen kunnen voor een 10% reductie van fosfor zorgen. 
Verwachte toetswaarde wordt 0,47. Doel wordt 0,47 mgP/l 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterpla
nten 

0,35 0,34 Matig 0,35 Goed 

 
Waterplanten hebben reeds 0,35 gescoord. 0,35 is mogelijk. Verwachte toetswaarde is 
0,35 doel wordt 0,35 EKR. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofau
na 

0,45 0,34 Matig 0,4 Matig 

 
Er worden geen maatregelen voorgesteld die de score van de macrofauna gaan laten 
toenemen. 0,4 is in het verleden mogelijk geweest. Doel wordt 0,4 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 
Ringvaart Haarlemmermeer 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. 
 
Ringvaart Haarlemmermeer 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
5 

Ringvaart 
Haarlemmerm
eer 

M7b NL13_40_2 other Vol 4099521 The_geom 

 
Ringvaart Haarlemmermeer, NL13_40_2 is een M7B. In de volgende tabel zijn de 
gekozen parameters weergegeven die relevant zijn voor M7B. 
 
 



Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

Maintenance Onderhoud (2 
klassen) 

1 Scheepvaart en waterafvoer zijn 
functie 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

3,8 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,47 Zie EJ 

Shipping Scheepvaart activiteit 
(2 klassen) 

1 Veel scheepvaart, beroepsvaart 
e.d. 

Shore Oeverinrichting (3 
klassen) 

1,35 Lichte verbetering waterlichaam 
mogelijk. 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 
klassen) 

2 Vast peil, boezem. 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Ringvaart Haarlemmermeer de volgende 
GEP waarden volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per 
KRW-maatlat die geldt voor M7B. 
 
Vis (GEP: 0,29) 
Alg (GEP: 0,65) 
Macrofyten (GEP: 0,27) 
Macrofauna (GEP: 0,41) 
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