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1 Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

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

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  
 
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 geen belemmering. Door een onvoldoende 
geschiktheid van het habitat groeien en onvoldoende oeverplanten en ondergedoken waterplanten. 
Dit maakt het habitat ongeschikt voor een diverse macrofauna en visstand. De factoren versprei-
ding en verwijdering vormen geen belemmering voor het ontstaan van een goede vegetatie, ma-
crofauna en visstand. De organische belasting is niet beperkend. Verschillende toxische stoffen 
overschrijden de normen, waardoor deze sleutelfactor als onvoldoende wordt beoordeeld. 
 
Maatregelen 

De maatregelen voor de KRW3 periode zijn opgenomen in het waterkwaliteitsportaal zijn bepaald 
op basis van de ESF analyse en het gebiedsproces. 
 
Naam (KRW portaal) *) ESF lokaalID 

Omleiden/scheiden waterstromen (2x) 1 NL13_48-019 
Brongericht nutriënten - landelijk beleid 1, 8 BM/GB 
Behoud en beheer oeverbegroeiing 4 NL13_48-013 
Aanleg leefgebieden flora en fauna 4 NL13_48-023 
Aanleg natuurvriendelijke oevers (2x) 4 NL13_48-021 
Aanvullend onderzoeksprogramma (2x) 4, 8 NL13_48-026 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, 
n-u, u) 8 

NL13_48-030 

 
*) Maatregelen zijn pas aan de orde na beëindigen van de zandwinning en inrichting van het Valkenburgse 
meer. Op dat moment zal duidelijk worden hoe de waterkwaliteit zich ontwikkelt en welke maatregelen eventu-
eel nodig zijn om de toestand te verbeteren (denk bijvoorbeeld aan het mengen van de waterkolom om drijfla-
gen van blauwalgen te voorkomen). 
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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 0,61 Goed 

biologie Waterplanten 0,45 0,06 0,06 Goed 

Biologie  Macrofauna 0,5 0,3 0,33 Goed 

biologie Vissen 0,45 0,45 0,48 Goed 

BOS Stikstof 0,9 1,57 1,57 Goed 

BOS Fosfor 0,03 0,13 0,13 Goed 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 112 Goed 

BOS pH 6,5-8,5 5,5-8,6 8,57 Goed 

BOS Chloride 200 200 120 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 23 Goed 

BOS Doorzicht 1,7 1,7 1,9 Goed 

 
Omdat de zandwinning in dit waterlichaam nog plaats vindt, zijn de doelen aangepast op basis van 
geen achteruitgang. Huidige situatie wordt doel. Dit betekent een technische aanpassing voor de 
maatlatten Waterplanten, Macrofauna, Stikstof, Fosfor en pH.  
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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_05 

 

KRW meetpunt RO601 
(in KRW1 was het waterlichaam voor de 
monitoring gekoppeld aan de Zoeter-
meerse plas) 

Watertype M20 

Status Kunstmatig 
Polder of boezem Boezem 
N2000 gebied Nee 

Zwemwaterlocatie 

RO594 Valkenburgse meer 

2.2 Begrenzing 

Het Valkenburgse meer ligt in het zuidwesten van Rijnland, zie de figuur in de tabel van 2.1. 
 
Het gehele Valkenburgse meer is als waterlichaam begrenst. Het waterlichaam grenst aan waterli-
chaam “Wateringen Wassenaar en Valkenburg” en in de directe omgeving van waterlichaam “Oude 
Rijnsysteem”. 
 
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 van het zoekgebied. 
 

 

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

Zijlwatering 

Ommedijksepolder 
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2.3 Functies, landgebruik 

Het Valkenburgse meer is gegraven voor zandwinning. Er vindt nog zandwinning plaats en het om-
liggend gebied is nog volop in ontwikkeling (woningbouw). Er is een zwemwaterlocatie in het meer. 
 
Rondom het Valkenburgse meer is bebouwing, de polders zijn voornamelijk in gebruik als agrarisch 
gras (veenweide gebied) en in mindere mate als natuurgebied. Het landgebruik rondom het Val-
kenburgse meer is weergegeven in figuur 2. 
 

 
Figuur 2. Landgebruik 

2.4 Hydrologie 

Het waterlichaam staat in open verbinding met de boezem. Aan de noordoostkant van het meer is 
een doorgang naar de Zijlwatering (onderdeel van KRW-waterlichaam Wateringen Wassenaar en 
Valkenburg). Het zomerpeil is -0,61 NAP, het winterpeil is -0,64 NAP. 
 
Water uit het Valkenburgse meer wordt ingelaten in de Ommedijksepolder, die ten oosten en wes-
ten van het meer ligt. 
 
De maximale diepte van het Valkenburgse meer is 36 meter. Diepteprofielen zijn niet beschikbaar.  
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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 0,45 

Macrofauna 0,6 0,50 

Vissen 0,6 0,45 

  
 

Biologie  ondersteunende stoffen (BOS) 
 

 

Stikstof (mg/l) ≤ 0,9 ≤ 0,9 

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 

 
De doelen voor algen al worden gehaald, zodat het doel op 0,6 wordt gehandhaafd. De defaultdoe-
len voor de overige biologische parameters worden niet gehaald aangezien er nog zand wordt ge-
wonnen in de plas. 
 
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. 

3.2 Maatregelen KRW1 en KRW2 

In onderstaande tabel zijn de maatregelen uit de eerste KRW-perioden opgenomen. 
 

Maatregel Bron Status 
Uitvoeren baggerprogramma Rijnland 
2007-2020*) 

KRW1 Uitgevoerd 

onderzoeksmaatregel landbouwemissies 
veenweidegebied*) 

KRW1 Uitgevoerd 

onderzoeksprogramma AWZI*) KRW1 Uitgevoerd 
Baggerprogramma Rijnland 2007-2020 - 
deel 2*) 

KRW2 Gedeeltelijk uitgevoerd 

verminderen emissie nutrienten land-
bouw*) 
 

KRW2 In uitvoering (blauwe dien-
sten) 

Monitoring ontwikkeling en conditie 
driehoeksmosselen*) 

KRW2 Uitgevoerd 

Bij inrichting plas rekening houden met 
KRW-eisen 

KRW2 Niet bekend 

 
*) Deze maatregelen zijn generiek en vinden niet plaats in dit waterlichaam. Effecten op het Val-
kenburgse meer zijn indirect.  
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3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 
 
 
Er is geen duidelijke trend in fosfor en stikstof. Mogelijk zijn de concentraties dynamisch door de 
zandwinactiviteit in het meer. Ook het chloridegehalte laat geen duidelijke trend zien. Het doorzicht 
neemt in de loop van de jaren toe. 

3.4 Toestand 2018 
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Biologie scoort slecht door een slechte score op het onderdeel waterplanten. Er groeien in 
het meer geen submerse en drijfbladplanten. Macrofauna scoort matig, de algensamen-
stelling en de visstand scoren goed. 
Biologie ondersteunende stoffen (BOS) voldoet niet, vanwege de normoverschrijdingen 
van stikstof, fosfor en zuurgraad. Evenals overige stoffen op basis van ammonium. 
Nieuwe prioritaire stoffen voldoet niet, door aantreffen van cypermetrin en PFOS op het 
gekoppelde Toestand & Trendmonitoring-meetpunt nabij boezemgemaal Katwijk.  
Het totaal oordeel komt daardoor op “voldoet niet”. 
 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_05. 
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4 Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

4.1 ESF 1 productiviteit water 

Ecologische sleutelfactor 1 voldoet als er geen overschot aan nutriënten is. Opgelost 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 het Valkenburgse meer is fosfor in overmaat aanwezig. De concentratie totaal-fosfor van het 
polderwater is vrijwel altijd hoger dan de default norm voor wateren van dit type, waarbij waarden 
van totaal-P tot 0,26 mg P/l worden gemeten. De totaal-P gehalten lijken sinds 2012 iets hoger. 
 
Overmatige algengroei treedt niet op, de hoeveelheid algen neemt de laatste jaren af. Ook is er 
geen sprake van woekerende ondergedoken waterplanten. Wel treden met enige regelmaat drijfla-
gen van blauwalgen op, deze leiden niet tot zwemverboden. Het water van het Valkenburgse meer 
is diep, waardoor overmatige kroos en flabgroei niet optreedt. Deze groeivormen komen vooral 
voor in ondieper water dat snel opwarmt. 
 
We nemen aan dat er zoetwatermosselen in het Valkenburgse meer aanwezig zijn aangezien hier 
een toename van fosfor gelijktijdig optreedt met een afname van hoeveelheid algen. 
 
Het boezemwater is de belangrijkste externe bron voor fosfor. De wateraanvoer wordt bepaald 
door wind en door werking van door peilbeheer (inlaat en afvoer van de boezem). Het water 
stroomt (“klotst”)  het Valkenburgse meer in en uit. Ook wordt naar schatting (worst case) 
404.350 m3 water doorgelaten naar de Ommedijksepolder, dit is ca 10% van de “klots”. Het boe-
zemwater wordt op deze locatie vooral belast door emissies uit zand- en zavelpolders in het zuid-
westen van Rijnland.  
 

De geschatte externe belasting is 1400 kg P/jaar. De kritische belasting van het meer, berekend 
met de formule van Vollenweider, ligt tussen 110 en 220 kg P/jaar. De externe belasting van het 
waterlichaam is daarmee ruim 12 keer te hoog. 
 
ESF1 voldoet niet. 
 
Knelpunten: 

De externe belasting met fosfor is te hoog, wat zich uit in drijflagen van blauwalgen. 

 

 
 
ESF1rood: de externe belasting van het Valkenburgse meer is te hoog. 

Maatregelen 

- Generieke maatregelen om de emissie van nutriënten naar het boezemwater te beperken; 
- Doorgang naar boezemkanaal vernauwen. 
- Waterinlaat naar Ommedijksepolder verminderen of stoppen. 

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

- Volledig isoleren van het Valkenburgse meer, i.v.m. onaanvaardbaar verlies aan berging 
 
Maatregelen die niet zijn opgenomen vanwege te weinig effectiviteit: 

- IJzerchloride toevoegen aan het water om fosfor vast te leggen. Dit is in het algemeen niet 
zinvol in een plas die in open verbinding staat met boezemwater. In een diepe put heeft de 
maatregel geen effect omdat de gebonden ijzer-fosfordeeltjes naar de bodem zakken. In 
de diepe delen van de plas heersen zuurstofloze omstandigheden waardoor fosfor weer 
vrijkomt. 
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4.2 ESF 2 licht 

De ecologische sleutelfactor licht voldoet als er voldoende licht op de bodem van het water komt 
zodat ondergedoken waterplanten kunnen groeien. 
 
Vanaf 2012 neemt het doorzicht in het Valkenburgse meer toe. Het doorzicht in het waterlichaam is 
gemiddeld 2,30 meter. Bij begroeibaar areaal tot een diepte van ruim 4 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. 
 

 

 
ESF 2 groen: voldoende licht bereikt de bodem om de groei van ondergedoken wa-
terplanten mogelijk te maken. 

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 di-
verse plantengroei en algenbloei niet optreedt. 
 
Deze stuurfactor voldoet als er geen nalevering van fosfor uit de waterbodem plaatsvindt, als de 
fosforwaarden laag genoeg zijn en er geen woekering van ondergedoken waterplanten optreedt. 
 

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. Op basis van expert judgement schatten we in dat de 
productiviteit van de bodem geen probleem is voor het ontstaan van een diverse vegetatie. 
 
  

 

 
 
ESF3 groen: de productiviteit van de waterbodem is niet beperkend. 

 
Maatregelen: 

Niet van toepassing. 

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 75% van de oevers van het waterlichaam is verdedigd. De oever bestaat voor een groot 
deel uit kale zandstrandjes en rechte, beschoeide oevers (stortsteen en grasbeton). Vooral aan de 
zuidwestzijde van de plas komen ook rietkragen tot enkele meters breed voor. Uit de bemonstering 
van 2011 blijkt dat langs bijna 70% van de oevers oeverplanten groeien, waaronder riet. Het 
grootste deel van de oevers is dus in enige mate geschikt voor de groei van oeverplanten. Van het 
overige deel (30%) nemen we aan dat het habitat niet geschikt is voor de groei van oeverplanten. 
Dit is te wijten aan verdediging en mogelijk aan een te grote waterdiepte in de oeverzone. De af-
wezigheid van een flexibel peil beperkt mogelijk de ontwikkeling van de oevervegetatie. Golfslag 
door wind beperkt deze ontwikkeling mogelijk nog verder. Er zijn weinig bomen direct rondom het 
meer. Beschaduwing heeft daarom geen nadelig effect op de begroeiing. 
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Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 
Er komt geen ondergedoken vegetatie en drijfbladvegetatie voor in het waterlichaam. Er is vol-
doende licht aanwezig om begroeiing mogelijk te maken. Uit de visbemonstering van 2016 blijkt 
dat het visbestand in ondiepe delen omvangrijk is. Ondiepe delen zijn in principe begroeibaar als er 
voldoende licht op de bodem komt. Hoewel het aandeel bodemwoelende vis zoals brasem klein is, 
kan het effect van deze vissen op de kieming van ondergedoken waterplanten groot zijn. De zand-
winning kan voor een grote dynamiek in het meer zorgen, waardoor planten niet kunnen groeien. 
Omdat nog steeds zand wordt gewonnen, gaan we ervan uit dat er geen (dikke) baggerlaag aan-
wezig is in het meer, deze is dus niet beperkend voor de kieming en groei van waterplanten. Door 
ontgraving van de plas zal nauwelijks een zaadbank aanwezig zijn, zodat het langere tijd kan duren 
voor de plantengroei hier tot ontwikkeling komt. 
 
Mogelijk zijn op de bodem van het meer mosselen aanwezig. Als deze een dik pakket hebben ge-
vormd, dan kan dit belemmerend zijn voor de plantengroei. 
 
Habitat voor macrofauna 
Er is nauwelijks vegetatie aanwezig in het waterlichaam. Het ontbreekt in het Valkenburgse meer 
aan voldoende structuur. Langs het meer is enige structuur in de vorm van oeverbegroeiing, oe-
ververdediging en zandvlaktes. Het habitat is ongeschikt voor de ontwikkeling van een diverse 
samenstelling van macrofauna. 
 
Habitat voor vissen 
Er is nauwelijks ondergedoken vegetatie aanwezig in het waterlichaam. De oevers zijn voor een del 
begroeid, maar vormen slechts een klein deel van de oppervlakte van het waterlichaam. Het habi-
tat 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; 
- Ondiepe, begroeibare zones realiseren bij de oplevering van de zandwinning; 
- Flauwe, begroeibare taluds realiseren bij de oplevering van de zandwinning; 
- Dood hout aanbrengen als structuurelement voor macrofauna; 
- Onderzoeken of dode quaggamossels 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. 

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 het Valkenburgse meer komt nauwelijks ondergedoken en drijfbladvegetatie voor. De soorten 
kunnen het waterlichaam vrij bereiken, maar het habitat is ongeschikt waardoor de soorten zich 
niet kunnen vestigen. De verspreiding van planten is geen beperkende factor is voor de samenstel-
ling van de vegetatie in het waterlichaam. 
 



 

Pagina 14 van 27  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.088083 

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. 

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. 
 
Op de kades van het Valkenburgse meer is geen vee aanwezig. De oevervegetatie wordt niet beïn-
vloed door begrazing door vee. 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. 
 
Volgens de Nationale database flora en fauna (NDFF) zijn er waarnemingen van Amerikaanse ri-
vierkreeften in het meer. Bij de visbemonstering zijn deze niet aangetroffen. We verwachten dat 
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 het wa-
terlichaam. Het is niet bekend of dit effect heeft op de bedekkingen met oeverplanten. 
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 
Er vindt beroepsvisserij en hengelsport plaats op het Valkenburgse meer. Sportvissers zetten de 
gevangen vissen in het algemeen terug in het water (met uitzondering van snoekbaars). Uit de 
vangstgegevens bij de visbemonstering blijkt geen effect van vissers op de soortensamenstelling of 
lengteverdeling van de vis. 
 
Visetende vogels vangen waarschijnlijk vissen in het Valkenburgse meer. Uit de vangstgegevens bij 
de visbemonstering blijkt geen effect van visetende vogels op de soortensamenstelling of lengte-
verdeling 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 
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4.7 ESF7 organische belasting 

In de gewenste situatie leidt de organische belasting niet tot lage zuurstofconcentraties.  
In zwemwateren mag de organische belasting niet leiden tot oordeel “aanvaardbaar” of “slecht” op 
basis van bacteriologische verontreiniging. 
 

In het Valkenburgse Meer zelf zijn geen grote bronnen van organische belasting. Het meest komt 
via de aanvoer water uit de Zijlwatering (Rijn) het waterlichaam binnen. Daarnaast kunnen ook 
natuurlijke bronnen (vogels) en in mindere mate ook de recreatie bijdragen aan de belasting met 
organisch materiaal. 
 
De zuurstofhuishouding wordt op het KRW-meetpunt als goed beoordeeld; de zomergemiddelde 
zuurstofverzadiging varieert tussen de 100% en 120%. In de zomermaanden piekt de zuurstofver-
zadiging de laatste jaren (2017, 2018) tot boven de 150%. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. 
De concentraties voor Biochemisch zuurstofverbruik (BZV5) liggen vrijwel altijd onder de 5 mg/l. 
 
In het Valkenburgse Meer ligt één – gelijknamige – zwemwaterlocatie langs de oostrand van het 
meer. Deze locatie scoort al jaren uitstekend (bacteriologische toets) en ook met betrekking tot 
blauwalgen zijn er de afgelopen jaren (2016-2018) geen zwemwaarschuwingen en negatieve 
zwemadviezen uitgegaan. 
 

 

 
 
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 mogen geen belemmering vormen voor het behalen van een goede ecolo-
gische toestand). Hierbij wordt aangenomen dat een beschermingsniveau van minimaal 95% 
soortbescherming daarvoor voldoende is. Dit wordt vertaald met een jaargemiddelde msPAF 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 Valkenburgse Meer (meetlocatie RO601) voldoet niet voor de chemische 
parameter ammonium, cypermethrin en perfluoroctaansulfonaat (PFOS). 
 
Volgens de toolkit varieert msPAF1 per monstername tussen 0 en 0,2% (waarden onder de rappor-
tagegrens zijn niet meegenomen).  
 

                                           
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  
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Ammonium voldoet niet, maar de concentratiepieken zijn sinds 2013 nauwelijks meer boven de 0,2 
mg N/l – vroegere rapportagegrens –uit gekomen. Dat deze parameter toch niet voldoet, is ver-
moedelijk gerelateerd aan de hoge zuurgraad (pH-waarde) in de plas (zomergemiddeld pH>9,0). 
 
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 Valkenburgse Meer zijn geen specifieke bronnen voor deze stoffen bekend. 
 
Waterbodem 
Er zijn geen kwaliteitsanalyses beschikbaar van de waterbodem in het Valkenburgse Meer. 
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 
 

 

ESF8 rood: de normen voor chemische verontreinigingen in oppervlaktewater wor-
den overschreden. 

Maatregelen 

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

(msPAF<5%). De bron voor de normoverschrijdingen ligt buiten dit KRW-waterlichaam. 
Voor de noodzaak tot het treffen van maatregelen is het belangrijk de oorzaak van de hoge 
pH te achterhalen (onderzoeksmaatregel); 

- 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. 

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 geen belemmering. Door een onvoldoende 
geschiktheid van het habitat groeien en onvoldoende ondergedoken waterplanten. Dit maakt het 
habitat ongeschikt voor een diverse macrofauna en visstand. De factoren verspreiding en verwijde-
ring vormen geen belemmering voor het ontstaan van een goede vegetatie, macrofauna en vis-
stand. De organische belasting is niet beperkend. Verschillende 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 

Op basis van de opgehaalde input is het onderstaande advies opgesteld ten aanzien van de maat-
regelenlijst. 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. 

  

3 Doorgang naar boezemkanaal 
vernauwen 

IN02 Er is geen bezwaar, 
maar alleen onder 
voorwaarde dat het 
bevaarbaar blijft. 

 Mogelijk twee doorgangen 
achter elkaar knijpen 
i.p.v. één, heeft meer 
effect. 

4 Waterinlaat naar Ommedijkse 
polder verminderen of stoppen 

IN02 Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

 Onderzoek nodig of dit nu 
al mogelijk is. 

5 Behoud van begroeide oevers BE03 Kansrijk, aan de zuid-
kant van de plas. 

  

6 Ondiepe, begroeibare zones 
realiseren bij de oplevering van 
de zandwinning 

IN13 Kansrijk, aan de zuid-
kant van de plas. 

  

7 Dood hout aanbrengen als 
structuurelement voor macro-
fauna 

IN18 Kansrijk, aan de zuid-
kant van de plas. 

 Wel rekening houden met 
waterdiepte. 

8 Onderzoeken of dode quagga-
mossels en driehoekmossels of 
de bodem zelf beperkend kun-
nen zijn voor de kieming en 
groei van planten 

S01 Kansrijk, eventueel in 
samenwerking met 
Dunea. 

  

9 Onderzoek naar de oorzaak van 
de hoge pH i.v.m. overschrij-
dingen ammonium 

S01 Kansrijk, want geen 
bezwaar.  

  

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

Er zijn een aantal stakeholders die in het gebiedsproces hebben aangegeven te willen 
samenwerken in de uitvoering van (aanvullende) maatregelen, te weten; 
 
Maatregel Onderzoeken of dode quaggamossels en driehoekmossels of de bodem zelf 

beperkend kunnen zijn voor de kieming en groei van planten 

Stakeholder Dunea 
Motivatie/reden Uitkomst is belangrijk voor infiltratieprocessen 
Contactgegevens Harrie van der Hagen Senior beleidsadviseur natuur 

 
Stichting Duinbehoud wil graag meedenken en expertise inbrengen bij verdere planuit-
werking. 

5.4 Aandachtspunten voor planuitwerking en uitvoering 

Er zijn een aantal aandachtspunten benoemd voor de planuitwerking en de uitvoering 
van de maatregelen, te weten;  
 
Interne sessie  Beheermaatregelen combineren met afronden zandwinning 
Interne sessie  Uitzoeken uitwisseling met woningbouw vliegveld voor watercompensatie, er 

komt daar een heel nieuw watersysteem. 
Interne sessie  Mogelijk wil Dunea hier drinkwater winnen.  

Visserij Het zandwinningsbedrijf zuigt het zand weg onder de blauwe zeeklei door. Hier-
door ontstaan een soort onder water grotten, maar maakt de ondergrond ook 
heel instabiel. Op een gegeven moment kan alles in elkaar klappen. Daarnaast 
kan de dijk scheuren.  

Externe sessie  Rond het Valkenburgse meer rijdt een stoomtrein. De stoomtrein heeft plannen 
om uit te breiden, door de PFAS discussie is dit op dit moment niet mogelijk, 
maar de plannen liggen er wel.  

Stichting Duin-
behoud 

Wil graag meedenken en expertise inbrengen bij verdere planuitwerking.  

Dunea Vanuit de Oude Rijn gaat via de Oude Wetering water naar het Valkenburgse 
meer om te infiltreren. Een zuivering kan gebouwd worden op de plek voor het 
water naar het Valkenburgse Meer gaat of er na. 
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5.5 Kaart 

 



 

Pagina 20 van 27  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.088083 

5.6 Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd geen van de maatregelen af te laten vallen. Alle 
voorgestelde maatregelen kunnen op de definitieve maatregelenlijst. 
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6 Synthese Valkenburgse meer voor de derde tranche KRW (2022-
2027) 

 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRW-portaal 

 
Maatregel ESF KRW 

Maat- 

regel 

code 

Naam (KRW-portaal) Lokaal ID 

Doorgang naar boezemkanaal ver-
nauwen 

1 IN02 Omleiden/scheiden wa-
terstromen 

NL13_48-019 

Waterinlaat naar Ommedijksepol-
der verminderen of stoppen 

1 IN02 Omleiden/scheiden wa-
terstromen 

NL13_48-019 

Generieke maatregelen om de 
emissie van nutriënten naar het 
boezemwater te beperken 

1 G01 Brongericht nutriënten - 
landelijk beleid 

BM/GB 

Behoud van begroeide oevers 4 BE03 Behoud en beheer oe-
verbegroeiing 

NL13_48-013 

Flauwe, begroeibare taluds realise-
ren bij de oplevering van de zand-
winning 

4 IN07 Aanleg natuurvriendelij-
ke oevers 

NL13_48-021 

Ondiepe, begroeibare zones reali-
seren bij de oplevering van de 
zandwinning 

4 IN07 Aanleg natuurvriendelij-
ke oevers 

NL13_48-021 

Dood hout aanbrengen als struc-
tuurelement voor macrofauna 

4 IN18 Aanleg leefgebieden flora 
en fauna 

NL13_48-023 

Onderzoeken of dode quaggamos-
sels en driehoekmossels of de bo-
dem zelf beperkend kunnen zijn 
voor de kieming en groei van plan-
ten 

4 S01 Aanvullend onderzoeks-
programma 

NL13_48-026 

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

8 S06 Aanpak chemische stof-
groep normoverschrij-
dingen (svs, n-u, u) 

NL13_48-030 

Onderzoek naar de oorzaak van de 
hoge pH i.v.m. overschrijdingen 
ammonium 

8 S06 Aanvullend onderzoeks-
programma 

NL13_48-030 
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Technische doelaanpassing 

In het Valkenburgse meer is een actieve zandwinning aanwezig. De enige maatregel, die 
geldt op dit moment, is het correct afstemmen met het winbedrijf over de oplevering van 
het meer. Overige maatregelen betreffen het verminderen van uitwisseling met de boe-
zem en emissiereductie. De GEP doelen zijn aangepast op basis van het doel achteruit-
gang voorkomen. Huidige situatie wordt doel. De GEP-doelen zijn hieronder weergege-
ven. 
 
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 0,61 Goed 

biologie Waterplanten 0,45 0,06 0,06 Goed 

Biologie  Macrofauna 0,5 0,3 0,33 Goed 

biologie Vissen 0,45 0,45 0,48 Goed 

BOS Stikstof 0,9 1,57 1,57 Goed 

BOS Fosfor 0,03 0,13 0,13 Goed 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 112 Goed 

BOS pH 6,5-8,5 5,5-8,6 8,57 Goed 

BOS Chloride 200 200 120 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 23 Goed 

BOS Doorzicht 1,7 1,7 1,9 Goed 
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Bijlage 1. Toelichting technische doelaanpassing 

Toelichting 

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 0,9 1,57 Slecht 1,57 Slecht 

 
Omdat het Valkenburgse meer een actieve zandwinput is, is het doel achteruitgang voorkomen. 
Huidige situatie wordt doel. Doel wordt 1,57 mg N/l 

 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,03 0,13 Slecht 0,13 Slecht  

 
Omdat het Valkenburgse meer een actieve zandwinput is, is het doel achteruitgang voorkomen. 
Huidige situatie wordt doel. Doel wordt 0,13 mg P/L 

 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS pH 6,5-8,5 8,57 Matig 8,6 Matig 

 
Omdat het Valkenburgse meer een actieve zandwinput is, is het doel achteruitgang voorkomen. 
Huidige situatie wordt doel. Doel wordt 5,5-8,6 

 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterplan-
ten 

0,45 0,06 Slecht 0,06 Slecht 

 
Omdat het Valkenburgse meer een actieve zandwinput is, is het doel achteruitgang voorkomen. 
Huidige situatie wordt doel. Doel wordt 0,06 EKR. 

 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofau-
na 

0,5 0,33 Matig 0,3 Matig 

 
Omdat het Valkenburgse meer een actieve zandwinput is, is het doel achteruitgang voorkomen. 
Huidige situatie wordt doel. Doel wordt 0,3 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 Valkenburg-
se Meer 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. 
 
Valkenburgse Meer heeft in de KRW-verkenner de volgende eigenschappen mee gekregen vanuit 
de gebruikte shapefile van het waterlichaam. 
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ID Name WFD
TYPE 

WATERBODID MO-
DEL-
TYPE 

WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 

2
0 

Valkenburgse 
Meer 

M20 NL13_05 other Vol 568156 The_geom 

 
Valkenburgse Meer, NL13_05 is een M20. In de volgende tabel zijn de gekozen parameters weer-
gegeven die relevant zijn voor M20. 
 
Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

N Totaal-N concentratie (zomer-
gemiddeld) 

1,57 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie (zomer-
gemiddeld) 

0,13 Zie EJ 

Shore Oeverinrichting (3 klassen) 1,89 Huidige situatie 

Waterlevel dy-
namics 

Peilbeheer (3 klassen) 2 Vast Peil, Boezem 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Valkenburgse Meer de volgende GEP waarden vol-
gens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-maatlat die geldt voor 
M20. 
 
Vis (GEP: 0,35) 
Alg (GEP: 0,48) 
Macrofyten (GEP: 0,35) 
Macrofauna (GEP: 0,44) 
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Bijlage 2. Sessies en stakeholders 

1. Overzicht sessies  

Interne sessie met relatiemanagers en gebiedscoördinatoren en met praktische 

en omgevingsbril 

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 wel-
ke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Daarop is ver-
volgens input geleverd door relatiemanagers en gebiedscoördinatoren. Zij hebben input 
geleverd vanuit een respectievelijk strategische/tactische en tactische/operationele bril.  
Er is ook 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. Ten slotte was er een afvaardi-
ging van het landbouwteam aanwezig.  
 

Externe sessie 

Datum: 22 januari 2020 
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. 

 
Natuur- en milieusessie 

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

Stakeholder Geraadpleegd op   

Naam Functie  

Rosalie Bahlman Relatiebeheerder 28 november 2019 
Johan Remijn Relatiebeheerder 28 november 2019 
Marcel Betgen Gebiedscoördinator 28 ovember 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 
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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 

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 Alphen aan den Rijn Overheid 23 januari 2020 

Gemeente Nieuwkoop Overheid 28 januari 2020 
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Bijlage 3. Input 

Opgehaalde input per maatregel 

 

Generieke maatregelen 

Maatregel 1 Generieke maatregelen om de emissie van nutriënten naar het 

boezemwater te beperken 

 Geen input 
 

Specifieke maatregelen 

Maatregel 3 Doorgang naar boezemkanaal vernauwen 

Interne sessie  Mogelijk twee doorgangen achter elkaar knijpen i.p.v. één, heeft meer 
effect. 

Leidse Vissers Geen draagvlak voor.  
Gemeente 
Katwijk 

Als de zandwinning stopt is het wel gewenst de doorvaart bevaarbaar te 
maken. 

 
Maatregel 4 Waterinlaat naar Ommedijkse polder verminderen of stoppen 

Interne sessie  Aanhaken bij watergebiedsplan kust. 
Interne sessie  Onderzoek of dit nu al mogelijk is.  
 

Maatregel 5 Behoud van begroeide oevers 

Interne sessie  Zuidkant van de plas is het mooiste stuk. 
Gemeente 
Katwijk 

Er is een recreatiestrand, dat blijft zandstrand. 

 
Maatregel 6 Ondiepe, begroeibare zones realiseren bij de oplevering van de 

zandwinning 

Interne sessie  Zuidkant van de plas is het mooiste stuk (zie kaart). 
 
Maatregel 7 Dood hout aanbrengen als structuurelement voor macrofauna 

Interne sessie  Kansrijk, vooral in de buurt van de vennetjes (zuidkant). Wel rekening 
houden met waterdiepte.  

 
Maatregel 8 Onderzoeken of dode quaggamossels en driehoekmossels of de 

bodem zelf beperkend kunnen zijn voor de kieming en groei van 

planten 

Dunea Dunea geïnteresseerd in uitkomst/meewerken. Nu nog geen quagga 
mosselen in infiltratieprocessen. Als wel is dat (ook) een probleem voor 
de ondergedoken waterplanten in die infiltratieplassen. In 2019 een 
document over quagga mosselen laten opstellen. 

 
Maatregel 9 Onderzoek naar de oorzaak van de hoge pH i.v.m. overschrijdin-

gen ammonium 

 Geen input. 
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