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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

 
Biologie scoort slecht door een slechte score op het onderdeel waterplanten. Macrofauna en vissen 
scoren matig, de algensamenstelling scoort goed. 
De biologie ondersteunende stoffen voldoen niet, evenals de overige stoffen. Stikstof,  fosfor en 
ammonium overschrijden de normen. De stoffen cypmtn en PFOS voldoen niet.  
Het totaal oordeel komt daardoor op “voldoet niet”. 
 
Korte toelichting op ESF score 

 
Sleutelfactor Beoordeling 

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

 
De productiviteit van het water is te hoog. Er komt voldoende licht op de bodem om plantengroei 
mogelijk te maken. De productiviteit van de bodem is niet bekend. 
Door een onvoldoende geschiktheid van het habitat groeien en onvoldoende oeverplanten en on-
dergedoken waterplanten. Dit maakt het habitat ongeschikt voor een diverse macrofauna en vis-
stand. De factoren verspreiding en verwijdering vormen geen belemmering voor het ontstaan van 
een goede vegetatie, macrofauna en visstand. De organische belasting is niet beperkend. Verschil-
lende toxische stoffen overschrijden de normen, waardoor deze sleutelfactor als onvoldoende wordt 
beoordeeld. 
 
Maatregelen 

 

Naam KRW portaal ESF Lokaal ID 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 4 NL13_48-021 
Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, n-u, u) 8 NL13_48-030 

Behoud en beheer oeverbegroeiing 4 NL13_48-013 
Brongericht nutriënten - landelijk beleid 1, 8 BM/GB 
Brongericht nutriënten - landelijk beleid 1, 8 BM/GB 

Aanvullend onderzoeksprogramma 4 NL13_48-026 
 
  



 

Pagina 4 van 26  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.088093 

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 0,64 Goed 

biologie Waterplanten 0,3 0,1 0,06 Slecht 

Biologie  Macrofauna 0,5 0,4 0,37 Matig 

biologie Vissen 0,35 0,25 0,25 Matig 

BOS Stikstof 1 2,25 2,5 Matig 

BOS Fosfor 0,03 0,15 0,17 Matig 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 104 Goed 

BOS pH 6,5-8,5 6,5-8,5 8,27 Goed 

BOS Chloride 200 200 125 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 24,3 Goed 

BOS Doorzicht 1,7 1,7 1,8 Goed 

 
Uit de technische doelaanpassing voor planperiode KRW3 volgt een wijziging voor de doelen van de 
maatlatten Waterplanten, Macrofauna, Vissen, Stikstof en Fosfor. 
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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 waterlichaam 

KRW code NL13_01 

 

KRW meetpunt RO300 

Watertype M20, diepe plas 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Boezem 
N2000 gebied Nee 

Zwemwaterlocatie RO533, Kagerplassen ’t Joppe westoever 
RO534, Kagerplassen ’t Joppe Merenwijk 

2.2 Begrenzing 

De gehele plas is als waterlichaam begrenst. Het kleinere boezemwater rondom het waterlichaam 
is als zoekgebied aangewezen. Zie hierover onderstaande tekstbox. 
 
 

Zoekgebieden 

In de kleinere wateren buiten het waterlichaam is voor inrichtingsmaatregelen vaak meer ruimte 
beschikbaar dan in het eigenlijke waterlichaam (veelal de hoofdwatergangen). Bovendien is het 
vanuit de afvoer- en scheepvaartfunctie vaak ongewenst om in de primaire wateren inrichtings-
maatregelen te treffen. Rijnland introduceert daarom de “zoekgebieden”. Dit zijn gebieden die 
hydrologisch met een waterlichaam zijn verbonden (ze liggen in het zelfde peilgebied als het wa-
terlichaam 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 wa-
terlichamen. Hierdoor tellen maatregelen in zoekgebieden mee voor het betreffende waterlichaam 
en worden de doelen van het waterlichaam afgestemd op de mogelijkheden in het zoekgebied. 
 

 

Het waterlichaam en het zoekgebied zijn weergegeven in figuur 1.  
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Figuur 1. Waterlichaam en zoekgebied 
  

Zwanburgerpolder 
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2.3 Functies, landgebruik 

‘t Joppe is gegraven voor zandwinning. Op de plas vindt recreatievaart en geen beroepsvaart 
plaats. Er vindt wordt door hengelsporters gevist op schubvis waaronde de roofvis snoekbaars. 
 
Het landgebruik rondom ’t Joppe is weergegeven in figuur 3. De Zwanburgerpolder ten noorden 
van ’t Joppe bestaat uit agrarisch gras.  De polder ten oosten van het waterlichaam bestaat ook uit 
agrarisch gras, met een klein deel akkerbouw. Direct ten zuiden van ’t Joppe heeft het land een 
natuurfunctie. Het land ten zuidwesten van het waterlichaam is bebouwd. 
 

 
Figuur 3. Landgebruik 

2.4 Hydrologie 

’t Joppe is een voormalige zandwinput. De waterdiepte langs de kant is minder dan 1 meter. Er is 
een steile overgang aanwezig vanaf de kant naar de diepe put. De maximale diepte is ruim 42 me-
ter. 
 
Het waterlichaam staat in open verbinding met de boezem. Het zomerpeil is -0,61 NAP, het winter-
peil is -0,64 NAP. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

. Defaultnorm M20 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen 
 

 

Algen 0,6 0,6 

Waterplanten 0,6 0,3 

Macrofauna 0,6 0,5 

Vissen 0,6 0,35 

  
 

Biologie  ondersteunende stoffen (BOS) 
 

 

Stikstof (mg/l) ≤ 0,9 <1*) 

Fosfor (mg/l) ≤ 0,03 0,03 

Zuurstof (%) 60-120 60-120 

Zuurgraad 6,5-8,5 6,5-8,5 

Chloride (mg/l) ≤ 200 200 

Temperatuur (graden Celcius) ≤ 25 25 

Doorzicht (m) ≥1,7 1,7 

 
*) deze waarde wijkt af van de defaultwaarde. Hiervoor is geen argument gegeven in eerdere do-
cumenten. Mogelijk gaat het om een invoerfout in de doelendatabase (aquokit). 
 
De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS)  hebben per wa-
tertype een defaultnorm (Stowa rapporten  2012-31 en 2012-34). Deze doelen kunnen worden 
aangepast door  de waterbeheerder. De aanpassingen moeten wel onderbouwd worden met argu-
menten. 
 
Het doel voor algen wordt in de huidige situatie al gehaald en staat daarom op 0,6. De doelstelling 
voor waterplanten is 0,3. Enige verbetering in bedekking en soortensamenstelling wordt verwacht 
door aanleg van natuurvriendelijke oevers. Hierdoor verbetert ook de samenstelling van de macro-
fauna en de visstand. 
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 
verwijderen vervuilde bagger 
(m.u.v. eutrofe bagger) 

KRW1 Uitgevoerd 2010-2015 

onderzoeksmaatregel landbouwemissies 
veenweidegebied 

KRW1 Uitgevoerd 2010-2015 

onderzoeksprogramma AWZI KRW1 Uitgevoerd 2010-2015 
Behoud en beheer oeverbegroeiing KRW2 In voorbereiding 
Maatregelen tbv landbouwemissies 
veenweidegebied 

KRW2 In voorbereiding 

Baggerprogramma 2007-2020, deel 2 KRW2 In uitvoering 
Monitoring ontwikkeling en conditie 
driehoeksmosselen 

KRW2 Uitgevoerd 
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3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 
 

 
 
Er zijn geen duidelijke trends in biologie ondersteunende stoffen en toetswaarden biologische pa-
rameters. 

3.4 Toestand 2018 

  
Biologie scoort slecht door een slechte score op het onderdeel waterplanten. Macrofauna en vissen 
scoren matig, de algensamenstelling scoort goed. 
De biologie ondersteunende stoffen stikstof en fosfor voldoen niet, ook de overige stof ammonium 
overschrijden de norm. De stoffen cypmtn en PFOS voldoen niet.  
Het totaal oordeel komt daardoor op “voldoet niet”. 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_01. 



 

Pagina 10 van 26  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.088093 

4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

4.1 ESF1 productiviteit water 

Ecologische sleutelfactor 1 voldoet als er geen overschot aan nutriënten is. Opgelost fosfor raakt 
dan uitgeput in het groeiseizoen in combinatie met lage algenbiomassa. Troebelheid door algen 
treedt in dat geval niet of nauwelijks op. Er kan een soortenrijke onderwatervegetatie ontstaan met 
langzaam groeiende onderwaterplanten die het water helder houden. Dominantie van voedsel min-
nende onderwaterplanten zoals gedoornd hoornblad treedt niet op. 
 
ESF1 voldoet als de externe belasting lager is dan de kritische belasting van het watersysteem. 
 
In ’t Joppe is fosfor in overmaat aanwezig. De concentratie totaal-fosfor van het boezemwater is 
vrijwel altijd hoger dan de default norm voor wateren van dit type, waarbij waarden tot 0,25 mg 
totaal-P/l worden gemeten.  
 
Overmatige algengroei treedt niet op, ook is er geen sprake van woekerende ondergedoken water-
planten. Wel treden met enige regelmaat drijflagen van blauwalgen op. Het water van ’t Joppe is 
diep, waardoor overmatige kroos en flabgroei niet optreedt. Deze groeivormen komen vooral voor 
in ondieper water dat snel opwarmt, zoals sloten. 
 
Het boezemwater is de belangrijkste externe bron voor fosfor. Het boezemwater wordt op deze 
locatie vooral belast door afwaterende klei- en veenpolders, inlaatwater uit de Hollandse IJssel en 
water uit de Oude Rijn bij Bodegraven. 
 

De geschatte externe belasting is 17.500 kg P/jaar. 
De kritische belasting van ‘t Joppe, berekend met de formule van Vollenweider, ligt tussen 173 en 
273 kg P/jaar. De externe belasting van ’t Joppe is daarmee ruim 60 keer te hoog. 
 
ESF1 voldoet niet. 
 

 

 
 
ESF1rood: de externe belasting van ’t Joppe is te hoog. 

Maatregelen 

- Generiek landbouwbeleid 
- Generiek emissiebeleid 

 
Maatregelen die niet zijn opgenomen i.v.m. significante schade op gebruiksfuncties: 

- Uitwisseling van water tussen ’t Joppe en de boezem beperken door geheel of gedeeltelijk 
hydrologisch isoleren (significante schade recreatievaart);  

- Volledige isolatie van ’t Joppe leidt tot een onaanvaardbaar verlies van berging op de boe-
zem; 

 
Maatregel die niet is opgenomen i.v.m. geringe effectiviteit: 

- Gedeeltelijke isolatie van ’t Joppe - waarbij de bergingsfunctie in stand blijft- leidt tot een 
verlaging van de externe belasting met fosfor. Het is (gezien het grote verschil tussen hui-
dige en kritische belasting) onwaarschijnlijk dat een gedeeltelijke isolatie de externe belas-
ting tot onder de kritische grens kan brengen. 

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. 
 
Het doorzicht in het Joppe is gemiddeld 2,40 meter. Uitgaande van een gewenste begroeiing tot 
een diepte van vier meter is de verhouding doorzicht/diepte groter dan 0,6. Bij dit doorzicht bereikt 
voldoende licht de bodem om de groei van onderwaterplanten mogelijk te maken.  
 
De beoordeling van ESF2 staat daarom op groen. 
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ESF 2 groen: voldoende licht bereikt de bodem om de groei van ondergedoken wa-
terplanten mogelijk te maken. 

Maatregelen 

Maatregelen zijn niet aan de orde omdat de sleutelfactor licht als groen is beoordeeld. 

4.3 ESF3 productiviteit bodem 

De productiviteit van de bodem voldoet als deze geen beperking is voor het ontstaan van een di-
verse plantengroei en algenbloei niet optreedt. 
 
Deze stuurfactor voldoet als er geen nalevering van fosfor uit de waterbodem plaatsvindt. 
 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de voedselrijkdom van de waterbodem. 
Er zijn geen aanwijzingen voor nalevering uit de waterbodem. Woekerende ondergedoken water-
planten komen niet voor in het waterlichaam. 
 
Er is te weinig bekend om een uitspraak te doen over de beoordeling van ESF3. We zetten deze 
daarom op grijs. 

 

 
 
ESF3 grijs: Er is te weinig bekend om te beoordelen of de productiviteit van de 
waterbodem is een belemmering vormt voor het ontstaan van een gevarieerde 
begroeiing met ondergedoken waterplanten. 

 
Maatregelen: 

Er zijn er geen maatregelen benoemd. Eerst moet duidelijk zijn of de productiviteit van de bodem 
een probleem is. 

4.4 ESF4 habitatgeschiktheid 

Deze sleutelfactor voldoet als er voldoende geschikt habitat aanwezig is en negatieve factoren die 
het habitat beïnvloeden voor alle biologische groepen afwezig zijn. 
 
Habitat voor oeverplanten 
Ongeveer de helft van de oevers van het waterlichaam is verdedigd. Langs bijna 20% van de oe-
vers groeien oeverplanten, waaronder riet. Het overgrote deel van de oevers is ongeschikt voor de 
groei van oeverplanten. Dit is te wijten aan beschoeiing en mogelijk aan een te grote waterdiepte 
in de oeverzone. De afwezigheid van een flexibel peil beperkt mogelijk de ontwikkeling van de oe-
vervegetatie. Golfslag door wind beperkt deze ontwikkeling mogelijk nog verder.  
 
Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 
Er komt nauwelijks ondergedoken vegetatie en drijfbladvegetatie voor in het waterlichaam. Er is 
voldoende licht aanwezig om begroeiing mogelijk te maken. Bodemwoelende vis heeft mogelijk een 
negatieve invloed op de kieming van waterplanten, waardoor deze niet tot ontwikkeling komen. 
Omdat de dichtheden brasem laag zijn, is dit waarschijnlijk geen grote invloedsfactor. Er zijn on-
diepe delen aanwezig in ’t Joppe, we gaan er van uit dat er geen dikke baggerlagen aanwezig zijn 
(gezien de aard van het waterlichaam en het feit dat er relatief recent nog zand gewonnen is). Het 
habitat lijkt geschikt, mogelijk heeft de ontwikkeling van de vegetatie meer tijd nodig. De aanwe-
zigheid van mosselen op de bodem zijn mogelijk belemmerend voor plantengroei, dit weten we niet 
zeker. 
 
Habitat voor macrofauna 
Er is nauwelijks vegetatie aanwezig in het waterlichaam. Het ontbreekt in ’t Joppe aan structuur. 
Het habitat is ongeschikt voor de ontwikkeling van een diverse samenstelling van macrofauna. 
 
Habitat voor vissen 
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Er is nauwelijks vegetatie aanwezig in het waterlichaam. Het ontbreekt in ’t Joppe aan structuur. 
Het habitat is ongeschikt voor de ontwikkeling van een diverse samenstelling van de visstand. De 
visstand bestaat vooral uit weinig kritische vissoorten. 
 
De habitatgeschiktheid voor de verschillende groepen wordt beoordeeld als rood. 

 

 
 
ESF4 rood: het habitat is niet geschikt voor de gewenste samenstelling van vege-
tatie, macrofauna en vissen. 

Maatregelen 

 Behoud van begroeide oevers; 
 Natuurvriendelijke oevers aanleggen; 
 Onderzoeken of dode quaggamossel en driehoekmossels of de bodem zelf beperkend kun-

nen zijn voor de kieming en groei van planten 

 

Maatregelen die niet zijn opgenomen vanwege significante schade op de gebruiksfuncties: 
- Instellen flexibel peil; 
- Aanleg van oevertalud van 80 meter breed met talud 1:20 
- Aanleg en vervanging vooroeverconstructie; aanleg vooroeververdediging of vooroever met 

verontdieping. 

4.5 ESF5 verspreiding 

De ecologische kwaliteit is beter naarmate er meer verschillende soorten planten en dieren in het 
waterlichaam voorkomen. De afwezigheid van gewenste soorten kan worden verklaard door de 
afwezigheid van het benodigde habitat (fysieke standplaatsen of kwaliteit) of doordat de soorten 
het geschikte habitat niet kunnen bereiken (doordat ongeschikt habitat moet worden gepasseerd of 
doordat fysieke barrières aanwezig zijn tussen geschikt leefgebied in het waterlichaam en het leef-
gebied van gewenste soorten buiten het waterlichaam. ESF5 voldoet als verspreiding niet de be-
lemmerende factor is voor het bereiken van de gewenste biologische toestand. 
 
Verspreiding van vegetatie 
In ’t Joppe komt nauwelijks ondergedoken en drijfbladvegetatie voor. De soorten kunnen het wa-
terlichaam vrij bereiken. Het habitat is echter ongeschikt waardoor de soorten zich niet kunnen 
vestigen. De verspreiding van planten is geen beperkende factor is voor de samenstelling van de 
vegetatie in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van macrofauna 
Het waterlichaam is onderdeel van de boezem. Macrofauna kan het waterlichaam bereiken via het 
water en de lucht. De ongeschiktheid van het habitat verklaart de afwezigheid van gewenste soor-
ten macrofauna. Verspreiding is geen belemmering. 
 
Verspreiding van vissen 
Het waterlichaam is onderdeel van de boezem. Vissen kunnen het waterlichaam vrij bereiken, er 
zijn geen barrières. De gewenste plantenminnende vissoorten zijn elders in de boezem aanwezig. 
Het habitat van het waterlichaam is voor deze soorten echter ongeschiktheid. Verspreiding is geen 
belemmering voor de samenstelling van de visstand. 
 

 

 
 
ESF5 groen: verspreiding is niet de beperkende factor voor de samenstelling van 
vegetatie, macrofauna en visstand. 

 
 
 
 

 

 

Maatregelen 

- N.v.t. 
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4.6 ESF6 verwijdering 

ESF6 voldoet als verwijdering van planten door schonen/maaien of graas door verschillende orga-
nismen 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 
Rijnland is onderhoudsplichtig voor het waterlichaam. In de praktijk wordt er geen onderhoud uit-
gevoerd. Er groeit nauwelijks vegetatie in het water, dit is dan ook niet belemmerend voor de ber-
ging en de aan- en afvoer van water. 
 
De wateren in het zoekgebied worden onderhouden door derden. Het is niet bekend hoe intensief 
dit gebeurt. 
 
Mogelijk is vee aanwezig op de kades van de Zwanburgerpolder. Koeien begrazen mogelijk de oe-
vervegetatie waardoor deze niet optimaal tot ontwikkeling komt. 
 
Muskusratten worden bestreden, we gaan er daarom van uit dat de begrazing door deze dieren 
geen groot effect heeft op de begroeiing van water en oevers. 
 
Het aandeel brasem (bodemwoelende vissoort) is hoger dan gewenst. De totale biomassa is echter 
laag. We gaan er vanuit dat bodemwoelende vissen hooguit een klein effect hebben op de aanwe-
zigheid van waterplanten in ’t Joppe. Er zijn waarnemingen van graskarper in het waterlichaam, 
deze soort voedt zich met waterplanten. De soort is bij de visbemonsteringen niet aangetroffen, we 
gaan er van uit dat de dichtheid laag zal zijn en het effect op de plantengroei in het waterlichaam 
klein. 
 
In de omgeving van het waterlichaam zijn Amerikaanse rivierkreeften waargenomen. Mogelijk zijn 
deze ook aanwezig in ’t Joppe. We verwachten dat deze kreeften hooguit een klein effect hebben 
op de begroeiing van het waterlichaam. 
 
Er zijn ganzen aanwezig in het gebied rond het waterlichaam. Mogelijk begrazen ganzen de oevers  
van ’t Joppe. Het is niet bekend of dit effect heeft op de bedekkingen met oeverplanten. 
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 
Op ’t Joppe vindt geen beroepsvisserij plaats. Het water is verhuurd aan een hengelsportvereni-
ging. Sportvissers zetten de gevangen vissen in het algemeen terug in het water. Uit de vangstge-
gevens bij de visbemonstering blijkt geen effect van vissers op de soortensamenstelling of lengte-
verdeling van de vis. 
 
Visetende vogels vangen waarschijnlijk vissen in ’t Joppe. Uit de vangstgegevens bij de visbemon-
stering blijkt geen effect van visetende vogels op de soortensamenstelling of lengteverdeling van 
de vis. 
  

 

 
 
ESF6 groen: verwijdering van waterplanten en vissen heeft geen effect op bedek-
kingen/dichtheden van waterplanten en vissen. 

 
 

Maatregelen 

- Niet van toepassing 
 
Als generieke maatregelen gelden de volgende: 
- Informeren van onderhoudsplichtigen overig water over ecologisch onderhoud van nat profiel; 
- Uitrasteren van vee op oevers langs het waterlichaam. 

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. 
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Huidige situatie voor het waterlichaam 

In ’t Joppe zijn geen grote bronnen van organische belasting. Het meest komt via de aanvoer wa-
ter het waterlichaam binnen. Er zijn ganzen en schapen aanwezig langs het Joppe (op het eilandje 
de strengen). De bijdrage van natuur (vogels) en recreatie zijn vermoedelijk beperkt. 
 
De zuurstofhuishouding wordt op het KRW-meetpunt als goed beoordeeld; de zomergemiddelde 
zuurstofverzadiging varieert tussen de 90% en 110%. In de zomermaanden piekt de zuurstofver-
zadiging regelmatig tot boven de 100%. In 2009, 2017 en 2018 komen deze piekwaarden tot bo-
ven de 150%.  
 
Er zijn twee zwemwaterlocaties aanwezig in dit waterlichaam, te weten: Joppe Westoever en Joppe 
Merenwijk. Beide locaties scoren uitstekend (bacteriologische toets). Wel zijn er voor deze locaties 
de afgelopen jaren zwemwaarschuwingen en negatieve zwemadviezen (2017 en 2018) uitgegaan 
in verband met de aanwezigheid van blauwalgen. 
 

 

ESF 7 is groen 

 
Maatregelen 

n.v.t. 

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: oppervlakte-
water, waterbodem en organismen. 
 
De aanwezige stoffen geen belemmering vormen voor het behalen van een goede ecologische toe-
stand). Hierbij wordt aangenomen dat een beschermingsniveau van minimaal 95% soortsbescher-
ming daarvoor voldoende is. Dit wordt vertaald met een jaargemiddelde msPAF1 van 5% (berekend 
met de chemische toolkit, die speciaal voor deze ESF is ontwikkeld). 
 
Voor de toetsing aan de gewenste situatie kijken we naar de beschikbare gegevens over de aanwe-
zigheid van de parameters in al de verschillende compartimenten. 
 
Wat gebruiken we hier niet bij (in tegenstelling tot wat STOWA beschrijft): 

- In de methode voor deze ESF wordt onderscheid gemaakt tussen het chemische spoor 
(o.b.v. gemeten concentraties) en de toxicologische spoor (o.b.v. bioassays). Dit laatste 
spoor kan niet worden gevolgd, omdat de betreffende tests niet zijn uitgevoerd. 

 

Huidige situatie voor het waterlichaam 

 
Oppervlaktewater 
Het KRW-waterlichaam ’t Joppe (meetlocatie RO300) voldoet niet voor de chemische parameters 
ammonium, cypermethrin en perfluoroctaansulfonaat (PFOS).. 
In eerdere jaren werd ook (diverse keren) niet voldaan aan de norm voor fluorantheen (Flu), ben-
zo(b)fluorantheen (BbF), benzo(g,h,i)peryleen (BghiPe) en zink. 
 
Volgens de toolkit varieert de jaargemiddeld msPAF rond de 0,1% (o.b.v. waarden onder de rap-
portagegrens zijn op ‘nul’ gezet). De maximale berekende msPAF is 4,3% (monstername februari 
2015) als gevolg van hoge concentraties van de PAK dibenzo(a,h)antraceen, benzo(g,h,i)peryleen 
en benzo(b)fluorantheen. 
 
Ammonium voldoet niet, maar de concentratiepieken zijn sinds winter 2012/2013 niet meer boven 
de 0,4 mg N/l uitgekomen (zie grafiek; rood= aangetoond, blauw= onder rapportagegrens). 

                                                
1 msPAF= meer stoffen Potentieel Aangetaste fractie van lagere soorten; het aandeel van het aan-

tal soorten dat door de combinatietoxiciteit van alle gemeten stoffen negatief  wordt beïnvloed  



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 15 van 26 
19.088093   

M

J

 
 
Cypermethrin en PFOS – nieuwe prioritaire stoffen – zijn niet in dit waterlichaam zelf aangetroffen, 
maar gemeten op het gekoppelde Toestand en Trend monitoringspunt (RO457) bij boezemgemaal 
Katwijk. In ‘t Joppe zijn geen specifieke bronnen voor deze stoffen bekend. 
 
Benzo(b)fluorantheen en benzo(g,h,i)peryleen zijn sinds 2009 slechts eenmaal boven de rapporta-
gegrens aangetroffen; voor beide stoffen betreft dit het monster van februari 2015. Fluorantheen 
was toen ook hoog, en is sindsdien ook niet meer boven de rapportagegrens aangetoond. De oor-
zaak van deze piek in de PAK-concentraties is niet bekend. 
 
De toetswaarden voor zink laten een afname zien over 
de periode 2009-2018 (zie grafiek; stippellijn= norm-
waarde, doorgetrokken lijn= toetswaarde). De afname 
in de piekwaarden (MAC) werkt duidelijk door in de 
jaargemiddelde waarden (JGM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waterbodem 
De verwijderde bagger uit ’t Joppe– twee deeltrajecten langs de zuidwestrand– was schoon (2007). 
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 
 

 

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

 
Maatregelen 

- Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het ecologisch effect acceptabel 
(msPAF<5%). De oorzaak van deze overschrijdingen ligt buiten dit KRW-waterlichaam. 
Maatregelen om deze Rijnlandbrede probleemstof aan te pakken moeten gezocht worden in 
de AWZI’s en de agrarische sector; 

- Cypermethrin en PFOS: Deze stoffen zijn niet in dit KRW-waterlichaam aangetroffen. Maat-
regelen in dit waterlichaam zijn daarom vooralsnog niet aan de orde. Wel generiek emis-
siebeleid; 
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- PAK Fluorantheen, benzo(b)fluorantheen en benzo(g,h,i)peryleen: De overschrijding is ge-
baseerd op een incidentele piekmeting, waarvan de oorzaak niet bekend is. Geen maatre-
gelen; 

- Zink: de autonome ontwikkeling laat een afname zien in de waterconcentraties, waardoor 
deze in 2017 en 2018 niet meer leidt tot overschrijding van de normen. Maatregelen zijn 
niet nodig.  

4.9 Conclusie ESF1-8 

De productiviteit van het water is te hoog. Er komt voldoende licht op de bodem om plantengroei 
mogelijk te maken. De productiviteit van de bodem is niet bekend. 
Door een onvoldoende geschiktheid van het habitat groeien en onvoldoende oeverplanten en on-
dergedoken waterplanten. Dit maakt het habitat ongeschikt voor een diverse macrofauna en vis-
stand. De factoren verspreiding en verwijdering vormen geen belemmering voor het ontstaan van 
een goede vegetatie, macrofauna en visstand. De organische belasting is niet beperkend. Verschil-
lende toxische stoffen overschrijden de normen, waardoor deze sleutelfactor als onvoldoende wordt 
beoordeeld. 

Sleutelfactor Beoordeling 
ESF1 Productiviteit water  

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

5.1 Wat is het gebiedsproces? 

Als waterbeheerder doet Rijnland veel om de waterkwaliteit te verbeteren, maar de zorg voor 
schoon en gezond water is een gedeelde verantwoordelijkheid. Om inzichtelijk te maken waar de 
kansen liggen om samen te werken, of er knelpunten of kansrijke 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 wa-
terkwaliteitsmaatregelen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft het gebiedsproces opgeknipt 
in een interne consultatie en een externe consultatie. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van 
de stakeholders die zijn geraadpleegd tijdens het gebiedsproces. 

5.2 Advies maatregelenlijst 

Na het informeren en consulteren van de interne en externe stakeholders is alle opgehaalde input 
verwerkt. Op basis van de input is het onderstaande advies opgesteld ten aanzien van de maatre-
gelenlijst. In bijlage 2 is een uitgebreid overzicht opgenomen van alle opgehaalde input per sta-
keholder.  
 
 Maatregel Code Advies  Aandachtspunten  

1 Generiek landbouwbeleid G01 Kansrijk, want geen 
bezwaar 

 Coördinatie en aanpak door 
landbouwteam van Rijnland. 

2 Generiek emissiebeleid  G01 Kansrijk, want geen 
bezwaar 

 Generiek wel kansen, maar 
lokaal lastig emissie maat-
regelen te nemen.  

 
3 

Aanleg natuurvriendelijke 
oevers 

IN07 Eerste advies ge-
biedsproces: Geen ad-
vies, want er is draag-
vlak, maar het is slechts 
op een aantal plekken 
uitvoerbaar.  

  

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

4 Behoud van begroeide 
oevers 

BE03 Kansrijk, want veel 
draagvlak.  

 Eventueel afzetten voor 
boten en/of plaatsen voor-
oeververdedigingen. 
 
Houdt rekening met bereik-
baarheid voor vissers. 

5 Onderzoeken of dode 
quaggamossels en drie-
hoekmossels of de bodem 
zelf beperkend kunnen zijn 
voor de kieming en groei 
van planten 

S01 Eerste advies ge-
biedsproces: Weinig 
kansrijk, want plas is 
heel diep.  

  

Definitief advies na af-
stemming experts: 
Kansrijk, want onder-
zoek kan altijd. Boven-
dien betreft het onder-
zoek vooral het ondiepe 
gedeelte.  

 
Maatregelen waarop het advies ‘kansrijk’ of ‘zeer kansrijk’ is gegeven vanuit het gebiedsproces, 
zijn positief beoordeeld op de kansrijkheid (= haalbaarheid x draagvlak). Deze maatregelen lijken 
voldoende technisch en praktisch haalbaar en is er draagvlak aanwezig en/of samenwerking moge-
lijk. Er is geadviseerd om deze maatregelen op te nemen in de definitieve maatregelenlijst.  
 
Er zijn tijdens het gebiedsproces geen stakeholders geweest  die hebben aangegeven te willen 
samenwerken. Ook zijn er geen aandachtspunten voor de planuitwerking en uitvoering genoemd. 
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5.3 Kaart 
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5.4 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. Er zijn verder geen bijzondere 
kansen of samenwerkingsmogelijkheden benoemd.  
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6. Synthese 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRW-portaal 

 
Maatregel omschrijving ESF Maat

re-

gel-

code 

Maatregel type ID 

Aanleggen natuurvriendelijke 
oevers 9 

IN07 Aanleg natuurvriendelijke oevers 
NL13_4
8-021 

Aanpak chemische normover-
schrijdingen 8 

S06 
Aanpak chemische stofgroep norm-
overschrijdingen (svs, n-u, u) 

NL13_4
8-030 

Behoud van begroeide oevers 
4 

BE03 Behoud en beheer oeverbegroeiing 
NL13_4
8-013 

Generiek emissiebeleid 
1, 8 

G01 
Brongericht nutriënten - landelijk be-
leid 

BM/GB 

Generieke landbouwbeleid 
1, 8 

G01 
Brongericht nutriënten - landelijk be-
leid BM/GB 

Onderzoeken of dode quagga-
mossels en driehoekmossels of de 
bodem zelf beperkend kunnen 
zijn voor de kieming en groei van 
planten 4 

S01 Aanvullend onderzoeksprogramma 
NL13_4
8-026 

 
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 0,64 Goed 

biologie Waterplanten 0,3 0,1 0,06 Slecht 

Biologie  Macrofauna 0,5 0,4 0,37 Matig 

biologie Vissen 0,35 0,25 0,25 Matig 

BOS Stikstof 1 2,25 2,5 Matig 

BOS Fosfor 0,03 0,15 0,17 Matig 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 104 Goed 

BOS pH 6,5-8,5 6,5-8,5 8,27 Goed 

BOS Chloride 200 200 125 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 24,3 Goed 

BOS Doorzicht 1,7 1,7 1,8 Goed 
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Bijlage 1. Sessies en Stakeholders 

1. Sessies  

Interne sessie met relatiemanagers en gebiedscoördinatoren en met praktische en om-

gevingsbril 

Datum: 28 november 2019 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: In de sessie is toelichting gegeven op de analyse en de 
beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven welke maatregelen zijn voor-
gesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Daarop is vervolgens input geleverd door relatie-
managers en gebiedscoördinatoren. Zij hebben input geleverd vanuit een respectievelijk strategi-
sche/tactische en tactische/operationele bril.  Er is ook gesproken met een projectleider en omge-
vingsmanager van diverse KRW2-uitvoeringsprojecten en iemand van het cluster realisatie en on-
derhoud. Zij hebben input geleverd vanuit een praktische en technische invalshoek. Ten slotte was 
er een afvaardiging van het landbouwteam aanwezig.  
 

Externe sessie 

Datum: 22 januari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Deze sessie was georganiseerd voor externe stakehol-
ders 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 ver-
volgens input geleverd vanuit het belang van hun sector. 

 
Natuur- en milieusessie 

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

2. Interne stakeholders 

Stakeholder Geraadpleegd op   

Naam Functie  

Peter Caspers Relatiebeheerder 28 november 2019 
Marco van Duijn Gebiedscoördinator 28 november 2019 

 

3. Externe stakeholders 

Organisatie  Sector Geraadpleegd 

op 

Hengelaarsbond voor Leiden en Omstreken 
(HvLeO) 

Sportvisserij 22 januari 2020 

Sportvisserij Zuidwest Nederland Sportvisserij 22 januari 2020 
Sportvisserij Midwest Nederland Sportvisserij 22 januari 2020 

NOB 
Recreatie (onderwater-
sport)  

22 januari 2020 

KNWV Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
ADV Atlantis Alphen aan den Rijn Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
NVT Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
HISWA Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
HSV Haarlem e.o. Sportvisserij 22 januari 2020 

Provincie Zuid-Holland Overheid  22 januari 2020 
TKBN Recreatie (watersport)  22 januari 2020 
Visserijbedrijf firma D. Kraan Beroepsvisserij 22 januari 2020 

Recreatie Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Zuid-Hollands Landschap Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Waternet Natuur & Milieu 14 januari 2020 
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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 

Gemeente Hillegom, Lisse, Teylingen Overheid 17 december 
2019 
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Bijlage 2. Input 

Opgehaalde input per maatregel 

 

Generieke maatregelen 

 
Maatregel 1 Generiek emissiebeleid  
Interne sessie Afzonderen is niet mogelijk, afhankelijk van aanvoer. 
Gemeente Hillegom, 
Lisse, Teylingen 

Gaat in het Joppe lastig, veel open verbindingen en uitwisseling boezem-
water. Isoleren zou helpen, maar vanwege open verbindingen en veel 
recreatievaart ondoenlijk. 

 
Specifieke maatregelen 

 

Maatregel 2 Aanleg natuurvriendelijke oevers 

Interne sessie Kansrijke locatie (zie kaart). Wel richting land graven, niet in het water. 
Afwegen met zwemwater en blauwalg. 

Sportvisserij Midwest 
Nederland 

In de basis zijn we voorstanders van natuurvriendelijke oevers. Voor 
vissers is het belangrijk om de oevers bereikbaar te houden. Dus natuur-
vriendelijke oevers het liefst op onbereikbare oevers. Of als het niet an-
ders kan een zonering waardoor de oevers voor vissers bereikbaar blij-
ven. 

Interne sessie Kansrijke locatie voor paaiplekken: zie kaart.  
Gemeente Hillegom, 
Lisse, Teylingen 

Lastig, diepe plas vraagt flinke investering en aanpassingen in onderwa-
tertalud. In luwtes zijn mogelijkheden voor aanleg NVO’s. Let op blauw-
alg en recreatie! 

 
 

Maatregel 3 Behoud van begroeide oevers  

Interne sessie Goed uitzoeken waar en hoe het zich nu zelf in stand houdt. 
Afzetten voor boten. 

Hengelaarsbond voor 
Leiden en Omstreken 
(HvLeO) 

Elk jaar wordt riet helemaal weg gemaaid. Dit riet wordt niet commerci-
eel gebruikt. Kansrijke locatie voor ecologisch beheer. (zie cirkel op 
kaart). 
 

Sportvisserij Midwest 
Nederland 

Deze maatregelen hanteren op plekken zodat de bereikbaarheid voor 
sportvissers blijft. Afstemmen met stakeholder, zodat Rijnland weet waar 
wel gemaaid moet worden en waar Rijnland het wel kan laten staan. 

Hengelaarsbond voor 
Leiden en Omstreken 
(HvLeO) 

Ook verbetering door middel van ecologisch beheer mogelijk. Kans voor 
kostenreductie door middel van verkoop van gemaaide riet. 

Gemeente Hillegom, 
Lisse, Teylingen 

Gemeente geeft aan dat dit kansrijk is, eventueel beschermen door aan-
brengen vooroeververdedigingen. 

 
 
Maatregel 4 Onderzoeken of dode quaggamossels en driehoekmossels of de 

bodem zelf beperkend kunnen zijn voor de kieming en groei van 

planten 

Gemeente Hillegom, 
Lisse, Teylingen 

Speelt dit in het Joppe? Betreft zeer diepe plas. 

 

Aanvullende maatregelen 

 

Er zijn ook een aantal aanvullende maatregelen voorgesteld, te weten; 
Stakeholder Maatregel Advies 
Hengelaarsbond 
voor Leiden en 
Omstreken 
(HvLeO) 

Geeft aan dat er heel veel afval aan de oevers 
drijft vooral na het weekend. Handhaving ver-
beteren.  
 

 Niet opnemen op de 
maatregellijst, want 
heeft geen significant 
effect op de KRW-
maatlat. 
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Stakeholder Maatregel Advies 
Hengelaarsbond 
voor Leiden en 
Omstreken 
(HvLeO) 

Boten uit havens worden afgespoten met che-
micaliën en die komen in het water terecht. 
Vooral langs de Haarlemmer trekvaart. Al deze 
stoffen worden geloosd in het water. Strengere 
controle op anti fouling. 

 Niet opnemen op de 
maatregellijst, want in ’t 
Joppe is geen TBT en/of 
koper aangetroffen, dus 
vormt geen knelpunt. 

Nederlandse Ver-
eniging van Toer-
zeilers (NVT) 

Er staan maar heel weinig toiletten. Nu doet 
iedereen het overboord omdat de bootjes geen 
toilet aan boord hebben. Er zouden meer sani-
taire voorzieningen moeten komen bij waar de 
steigers zijn. Een drijvend toilet zou een optie 
kunnen zijn, maar het onderhoud hiervan, wie 
gaat dat doen? (Zie voorbeeld Veersse meer). 
Let erop dat toiletten en bijbehorende steigers 
op verschillende hoogtes worden uitgevoerd, 
zodat ook kanoërs kunnen aanleggen.  

 Niet opnemen op de 
maatregellijst, want 
organische belasting is 
geen knelpunt. 
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Bijlage 3. Toelichting technische doelaanpassing 

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

- Expert judgement en aquokit; 
- KRW-verkenner. 

 

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

aquaokit. 

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

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Stikstof 1 2,5 Slecht 2,25 Slecht 

 
Generieke emissie maatregelen kunnen voor een reductie van stikstof in de boezem van 10% zor-
gen. Verwachte toetswaarde is 2,25 mgN/L. Doel wordt 2,25mgN/l. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,03 0,17 Slecht 0,15 Slecht 

 
Generieke emissie maatregelen kunnen voor een reductie van fosfaat  in de boezem van 10% zor-
gen. Verwachte toetswaarde is 0,15 mgP/L. Doel wordt 0,15mgP/l. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterplan-
ten 

0,3 0,06 Slecht 0,1 Slecht  

 
Er groeit in ’t Joppe geen waterplant. Het doorzicht is niet belemmerend en er is in principe vol-
doende habitat voor waterplanten. Echter blijft er ontwikkeling van waterplanten uit. In het verle-
den is 0,1 mogelijk geweest doel wordt 0,1. 
 
 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofau-
na 

0,5 0,37 Matig 0,4 Matig 

 
Macrofauna is in het verleden 0,4 geweest. 0,4EKR is mogelijk doel wordt 0,4 EKR. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie vissen 0,35 0,25 Matig 0,25 Goed 

 
Waarschijnlijk zal er op basis van overige grootheden geen verbetering van de kwaliteitselement 
vissen optreden. Doel wordt huidige toetswaarde. Doel wordt 0,25 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 ‘t Joppe 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. 
 
‘t Joppe heeft in de KRW-verkenner de volgende eigenschappen mee gekregen vanuit de gebruikte 
shapefile van het waterlichaam. 
 
ID Name WFD WATERBODID MO- WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 
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TYPE DEL-
TYPE 

1
7 

’t Joppe M20 NL13_01 other Vol 932238 The_geom 

 
‘t Joppe, NL13_01 is een M20. In de volgende tabel zijn de gekozen parameters weergegeven die 
relevant zijn voor M20. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

2,25 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie (zo-
mergemiddeld) 

0,15 Zie EJ 

Shore Oeverinrichting (3 klassen) 2,09 Huidige situatie 

Waterlevel dy-

namics 

Peilbeheer (3 klassen) 2 Vast Peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor ‘t Joppe de volgende GEP waarden volgens de KRW-
Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-maatlat die geldt voor M20. 
 
Vis (GEP: 0,36) 
Alg (GEP: 0,45) 
Macrofyten (GEP: 0,35) 
Macrofauna (GEP: 0,45) 
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