
 

Archimedesweg 1 
postadres: 
postbus 156 
2300 AD  Leiden 
telefoon (071) 3 063 063 
telefax (071) 5 123 916 

CORSA nummer: 19.103131 
versie:  
auteur: Jorrit Timmers  
datum:  
projectnummer:  
dossier:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VLIETLAND 

 

Gebiedsdocument 

KRW3 



 

Pagina 2 van 31  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.103131 

INHOUDSOPGAVE 

INHOUDSOPGAVE .................................................................................................. 2 

1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen ........................................ 3 

2. Kenmerken waterlichaam .............................................................................. 5 
2.1 Administratieve gegevens........................................................................... 5 
2.2 Ligging en begrenzing ................................................................................ 5 
2.3 Functies, landgebruik ................................................................................. 7 
2.4 Hydrologie ................................................................................................ 7 

3. Terugblik KRW1 en KRW2 .............................................................................. 8 
3.1 Doelstellingen KRW2 .................................................................................. 8 
3.2 Maatregelen KRW1 en KRW2 ...................................................................... 8 
3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 ............................. 9 
3.4 Toestand 2018 ......................................................................................... 10 

4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren ................... 11 
4.1 ESF 1 productiviteit water ......................................................................... 11 
4.2 ESF2 licht ................................................................................................ 12 
4.3 ESF 3 productiviteit bodem ........................................................................ 12 
4.4 ESF4 habitatgeschiktheid .......................................................................... 13 
4.5 ESF5 verspreiding .................................................................................... 14 
4.6 ESF6 verwijdering .................................................................................... 14 
4.7 ESF7 organische belasting ......................................................................... 15 
4.8 ESF8 toxiciteit .......................................................................................... 16 
4.9 Conclusie ESF 1-8 .................................................................................... 19 

5. Gebiedsproces ............................................................................................ 19 
5.1 Wat is het gebiedsproces? ......................................................................... 20 
5.2 Advies maatregelenlijst ............................................................................. 20 
5.3 Aandachtspunten voor planuitwerking en uitvoering ..................................... 21 
5.4 Kaart ...................................................................................................... 22 
5.5 Conclusie SF9 .......................................................................................... 23 

6. Technische doelaanpassing ........................................................................... 24 

7. Conclusie ................................................................................................... 27 

Bijlage 1 - Sessies en Stakeholders ......................................................................... 28 
1. Sessies ......................................................................................................... 28 
2. Interne stakeholders ...................................................................................... 28 
3. Externe stakeholders ...................................................................................... 29 

Bijlage 2 - Input ................................................................................................... 30 
1. Opgehaalde input per maatregel ...................................................................... 30 

Generieke maatregelen .................................................................................... 30 
Specifieke maatregelen .................................................................................... 30 

2. Aanvullende maatregelen ................................................................................ 31 
 
 
 
 
  



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 3 van 31 
19.103131   

1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

 
 
Biologie: Waterplanten scoren ontoereikend, vissen en macrofauna scoren matig, Alg 
scoort goed. Oordeel biologie: Ontoereikend. 
Chemie: Behalve prioritaire stoffen niet ubiquitair voldoet chemie 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  

 
Knelpunten in Vlietland zijn een te hoge productiviteit van het water en de bodem. Een 
ongeschikt habitat voor waterplanten, vis en macrofauna en een onvoldoende toxiciteit. 
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Maatregelen 

 
Type maatregel ESF Maatregel-

code 

Generieke emissiemaatregelen (landbouw en AWZI) 1, 8 G01, IM02 
Menging over diepte voortzetten 1 BE08 
Onderzoek voedselrijkdom waterbodem en mits 
>500mgP/kgDS bodem behandelen (bezanden) 3 

S01 

Onderzoeksmaatregel mosselen en achterblijven kieming 
waterplanten 4 

S01 

 
Er zijn geen aanvullende maatregelen naar voren gekomen in het gebiedsproces. 
 
Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,6 0,6 0,77 Goed 

biologie Waterplanten 0,3 0,3 0,12 Ontoereikend 

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

biologie Vissen 0,5 0,4 0,35 Matig 

BOS Stikstof 1 2,3 2,53 Matig 

BOS Fosfor 0,03 0,19 0,21 Matig 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 98,6 Goed 

BOS pH 6,5-8,5 6,5-8,5 8,3 Goed 

BOS Chloride 200 250 206 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,2 Goed 

BOS Doorzicht 1,7 1,7 2,13 Goed 

 

Op basis van de bovenstaande maatregelen en technische doelaanpassingen wordt 
verwacht dat Vlietland in 2027 voldoet aan de doelstellingen. 
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2. Kenmerken waterlichaam 

In dit hoofdstuk zijn de administratieve gegevens, de ligging en begrenzing, de functies 
en het landgebruik en de hydrologie van het waterlichaam beschreven. 

2.1 Administratieve gegevens 

Parameter Waarde Ligging 

KRW code NL13_02 

 

KRW meetpunt RO299 
Watertype M20 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Boezem 
N2000-gebied Nee, wel NNN 
Zwemwaterlocatie Ja, Surfstrand noordwestoever, 

Vlietland speelvijver en Badstrand 
noordoostoever 

 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam ligt in het Zuidwesten van Rijnland, zie hierboven op de kaart. 
 
Het peilgebied waar het waterlichaam in is gelegen is als zoekgebied aangewezen. Zie 
hierover onderstaande tekstbox. 
 
Zoekgebieden 

In de kleinere wateren buiten het waterlichaam is voor inrichtingsmaatregelen vaak 
meer ruimte beschikbaar dan in het eigenlijke waterlichaam (veelal de 
hoofdwatergangen). Bovendien is het vanuit de afvoer- en scheepvaartfunctie vaak 
ongewenst om in de primaire wateren inrichtingsmaatregelen te treffen. Rijnland 
introduceert daarom de “zoekgebieden”. Dit zijn gebieden die hydrologisch met een 
waterlichaam zijn verbonden (ze liggen in het zelfde peilgebied als het waterlichaam en 
zijn niet gescheiden door stuwen of dammen) maar die niet tot het waterlichaam 
worden gerekend.  
 
De zoekgebieden hebben geen officiële status. Wel hebben ze een belangrijke invloed 
op de waterlichamen. Hierdoor tellen maatregelen in zoekgebieden mee voor het 
betreffende waterlichaam en worden de doelen van het waterlichaam afgestemd op de 
mogelijkheden in het zoekgebied. 

 

 
Het waterlichaam en het zoekgebied zijn weergegeven in figuur 1.  
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Figuur 1 waterlichaam  
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2.3 Functies, landgebruik 

 
Het landgebruik van Vlietland is weergegeven het figuur hierboven, let op het bebouwde 
gebied rondom de plas is recreatiegebied en dus niet echt bebouwd. De omgeving van 
Vlietland is vooral recreatie en natuur. 

2.4 Hydrologie 

De Vlietlanden staan aan weerzijden in open verbinding met twee watergangen die 
parallel aan elkaar in noordoostelijke richting lopen en uitmonden in de Oude Rijn, te 
weten het Rijn-Schiekanaal (aan de westzijde) en de Meerburgerwatering (aan de 
oostzijde). In droge perioden zal water vanuit deze watergangen naar de Vlietlanden 
stromen (om de verdamping aan te vullen) en in natte perioden zal er water naar 
afgevoerd worden. Waarschijnlijk zal in een afvoersituatie ook een deel van de afvoer 
van de vaarten in het zuidelijke veengebied (waaronder de Meerburgerwatering) via de 
Vlietlanden naar het Rijn-Schiekanaal gaan. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

. Defaultnorm M10 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen   
Algen 0,6 0.6 
Waterplanten 0,6 0.3 
Macrofauna 0,6 0.4 
Vissen 0,6 0.5 
   
Biologie  ondersteunende stoffen (BOS)   
Stikstof (mg/l) ≤ 20,9 ≤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 

 
De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS)  hebben 
per watertype een defaultnorm (Stowa rapporten  2012-31 en 2012-34). Deze doelen 
kunnen worden aangepast door  de waterbeheerder. De aanpassingen moeten wel 
onderbouwd worden met argumenten.  
 
Voor de Vlietlanden (watertype M20) zijn de doelen voor waterplanten, vissen en 
macrofauna aangepast. 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 
Aanleg speciale leefgebieden flora en 
fauna (1 stuks) 

KRW 1 Gefaseerd, 5,6 ha aanleg oevertaluds, deze 
aanleg is voorzien in de herinrichting van de 
Meeslouwerplas door private partijen. 
Afronding herinrichting door private partijen 
wordt voorzien in 2020. 

Aanleg speciale leefgebieden voor vis 
(5,74 ha) 

KRW 1 Gefaseerd, Deze aanleg is voorzien in de 
herinrichting van de Meeslouwerplas door 
private partijen. Verdere realisatie uitgesteld. 

Monitoring effecten aanleg 
verondiepingen (1 stuks) 

KRW 1 In uitvoering 

Studiemaatregel isolatie (1 stuks) KRW 1 Studiemaatregel wordt uitgevoerd op de 
Zegerplas 

Verbreden watergang/-systeem 
langzaam stromend of stilstaand: NVO 
kleiner dan 3 m (2,6km) 

KRW 1 Gefaseerd naar volgende planperiode. 

baggerprogramma Rijnland 2007-2020 
deel 1 (**m3) 

KRW 1 Uitgevoerd, generieke maatregel 

Onderzoeksmaatregel 
landbouwemissies veenweidegebied (1 
stuks) 

KRW 1 Uitgevoerd 

Onderzoeksprogramma AWZI (1 stuks) KRW 1 Uitgevoerd 
Behoud en beheer oeverbegroeiing (6,2 
km) 

KRW 2 Planvoorbereiding, in voorbereiding. 

Ecologische monitoring aanleg 
leefgebied flora en fauna (1 stuks) 

KRW 2 Afronding maatregel door private partijen 
wordt voorzien in 2020 
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Vervolg uitvoering aanleg leefgebied 
flora en fauna (1 stuks) 

KRW 2 5,6 ha oevertaluds verontdiepen, aanleg 
natuurvriendelijke oevers en krekengebied. 
Uitvoering provincie Zuid-Holland. Afronding 
herinrichting door private partijen voorzien in 
2020. 

Baggerprogramma Rijnland 2007-2020 
- deel 2 (**m3) 

KRW 2 In uitvoering, generieke maatregel 

Maatregelen tbv landbouwemissies 
veenweidegebied (1 stuks) 

KRW 2 In uitvoering 

Monitoring ontwikkeling en conditie 
driehoeksmosselen (1 stuks) 

KRW 2 Uitgevoerd, pilot in de Westeinderplassen. 

Onderzoek naar de oorzaak 
overschrijding norm ammonium (1 
stuks) 

KRW 2 In uitvoering 

 

3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 
 

 
Er zijn geen trends waarneembaar in de toetswaarden van de Vlietlanden. 



 

Pagina 10 van 31  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.103131 

3.4 Toestand 2018 

 
 
Biologie: Waterplanten scoren ontoereikend, vissen en macrofauna scoren matig, Alg 
scoort goed. Oordeel biologie: Ontoereikend. 
Chemie: Behalve prioritaire stoffen niet ubiquitair voldoet chemie niet. 
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4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

4.1 ESF 1 productiviteit water 

Ecologische sleutelfactor 1 voldoet als er geen overschot aan nutriënten is. Opgelost 

fosfor raakt dan uitgeput in het groeiseizoen in combinatie met lage algenbiomassa. 

Troebelheid door algen treedt in dat geval niet of nauwelijks op. Er kan een soortenrijke 

onderwatervegetatie ontstaan met langzaam groeiende onderwaterplanten die het water 

helder houden. Dominantie van voedsel minnende onderwaterplanten zoals gedoornd 

hoornblad treedt niet op. 

 

ESF1 voldoet als de externe belasting lager is dan de kritische belasting van het 
watersysteem. 
 
Er is een overmaat van zowel P als N aanwezig in Vlietland. De maximale TPO4 
concentratie die gemeten is betreft 0,5mg/l. Er is een externe belasting van 28 mg 
P/m2/dag, dat is 9 a 10 keer boven de kritische belasting van 2,5 mg P/m2/dag. Zie 
onderstaand figuur. 
 

 
 
De belangrijkste externe bronnen voor fosfor zijn de Meerburgerwatering en de Vliet / 
Rijn-Schiekanaal. Door menging over diepte treden geen symptomen van eutrofiëring op. 
 
Conclusie 

De externe belasting van Vlieland is factor 9 a 10 te hoog.  

 

 
 
 

Maatregelen 

- Menging over diepte (symptoombestrijding) 
- Generieke emissiemaatregelen (AWZI en Landbouw) 
- Hydrologisch isoleren 
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4.2 ESF2 licht 

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

water komt zodat ondergedoken waterplanten kunnen groeien. 

 

Bij een verhouding tussen doorzicht en diepte die groter is dan 0,6 bereikt voldoende 
licht de waterbodem om de groei van onderwaterplanten mogelijk te maken. 
 
De gemiddelde extinctie is 0,9 m-1 . Bij deze extinctie krijgt 28% van de plas voldoende 
licht op de bodem. Voor een diepe plas is dit percentage voldoende. 
 
Het doorzicht in de plas is 2,13 m. De variatie in het doorzicht is klein. Dit komt 
voornamelijk door de luchtmenginstallatie. 
 
Conclusie 

Doorzicht in Vlietland is voldoende. 
 

 

 
 
 

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. 
 
Er treed retentie op in Vlietland. De retentie bedraagt ruim 0,3 (voorspeld/berekend 
volgens methodiek STOWA: 0,33; gemeten op basis van fosforbalans: 0,36). Deze 
retentiewaarden (groter dan nul) geven aan dat Vlietland als een ‘sink’ van fosfor 
fungeert en dat de waterbodem netto niet nalevert. Dit kan wijzen op een voedselrijke 
bodem. De aanwezigheid van voornamelijk eutrafente waterpest wijst ook op een 
nutriëntrijke bodem.  
 
Conclusie 

ESF3 voldoet niet op basis van de symptomen. Onderzoek is noodzakelijk om uitsluitsel 
te geven. 

 
 

  
 

Maatregelen: 

Onderzoek voedselrijkdom waterbodem en bij >500mgP/kgDS bodem behandelen 
(bezanden). 
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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 vegetatie 

Het habitat voor vegetatie is onvoldoende. De maximale diepte van het waterlichaam 
vlietland is 30m en 28% van het waterlichaam is geschikt voor vegetatie. Er is niet veel 
beschoeiing aanwezig in het waterlichaam. Met de vrijgekomen grond uit te boortunnel 
van de Rijnland Route worden verontdieping aangebracht in de plas. Bagger is 
waarschijnlijk geen probleem door de voormalige zandwinning en er is waarschijnlijk een 
diverse populatie aan zoetwatermosselen. Op dit moment heeft de plas een 
badkuipprofiel en ontbreekt het aan een geschikte habitat voor waterplanten. 
 

 
 
 



 

Pagina 14 van 31  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.103131 

Habitat voor macrofauna 

Door de afwezigheid van vegetatie is er ook geen geschikte habitat voor macrofauna. 
 
Habitat voor vissen 

Het habitat is niet ideaal voor een goede visstand er ontbreken met name submerse 
planten. Ook drijfbladplanten ontbreken en de hoeveelheid emerse vegetatie is beperkt. 
De zwartbekgrondel is aangetroffen in Vlietland. Deze exoot heeft een negatief effect op 
de inheemse rivierdonderpad. 
 
Conclusie 

Het habitat voor de verschillende biologische groepen is ongeschikt. 

 
Maatregelen 

- Maatregelen zijn reeds benoemd in KRW 2 plannen 
- Behoud en beheer begroeide oevers 
- Aanleg NVOs 
- Onderzoeksmaatregel mosselen en achterblijven kieming van waterplanten 

4.5 ESF5 verspreiding 

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

gewenste biologische toestand. 

 
Verspreiding van vegetatie 

Boezemwater, verspreiding is geen probleem. 
 
Verspreiding van macrofauna 

Boezemwater, verspreiding is geen probleem. 
 
Verspreiding van vissen 

Boezemwater, verspreiding is geen probleem. 
 
Conclusie 

Verspreiding is geen knelpunt in Vlietland. 

 

 
 
 

Maatregelen 

- Niet van toepassing. 

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 

Vlietland wordt niet geschoond. Verwijdering van waterplanten is geen knelpunt. 
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Verwijdering van vissen en andere organismen 

Er is een beroepsvisser actief op vlietland, het meer wordt ook door sportvissers 
gebruikt. Echter is er  geen grote impact op de visstand. 
 
Conclusie 

Verwijdering is geen knelpunt in Vlietland 
 

 

 
 
 

 
Maatregelen 

Niet van toepassing 

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 Vlietland zijn diverse bronnen van organische belasting: Potentieel is de organische 
belasting via de aanvoer van water uit de venige polders (veenafbraak, uit- en afspoeling 
van mest) aanzienlijk. Ook de aanvoer van boezemwater dat is voorbelast met 
effluentwater (m.n. AWZI Leiden Zuid-West in de zomersituatie) draagt hieraan bij. 
Vanuit de overstorten van Voorschoten kan ongezuiverd huishoudelijk water in het 
waterlichaam terecht komen. Volgens de overstorttoetsing (Corsa 16.017982) blijken 
deze overstorten niet beperkend te zijn voor de doelstellingen van Vlietland. Ook zijn op 
de plas diverse lozingen van huishoudelijk afvalwater vanuit niet-aangesloten panden 
(IBA’s), te weten: restaurant in de jachthaven en klimeiland op Campereiland. In het 
zomerseizoen zijn de zwemrecreatie en recreatievaart zelf ook bronnen van organische 
belasting. 
 
De zuurstofhuishouding wordt op het KRW-meetpunt (RO299) als goed beoordeeld; de 
zomergemiddelde zuurstofverzadiging schommelt vrij stabiel rond de 100%. Op zich ook 
niet verwonderlijk omdat de plas waar deze meetlocatie in ligt gemengd wordt met 
behulp van een luchtmenginstallatie. In het begin van het zomerhalfjaar piekt de 
zuurstofverzadiging regelmatig tot boven de 120%, terwijl deze op het eind van het 
zomerhalfjaar vaak zakt tot circa 80%. Een dergelijk patroon is ook gevonden bij Nieuwe 
Meer, een ander diepe plas met een luchtmenginstallatie (zie figuur B). 
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Figuur verloop zuurstofconcentratie (kleur: zwart=0 mg/l, blauw=20 mg/l) in Nieuwe Meer, op 

verschillende diepten (tot 25m) uitgezet tegen de tijd (periode van 4 jaar). Links (A) zonder 

menginstallatie en rechts (B) met menging middels een luchtmenginstallatie gedurende het 

zomerhalfjaar. Bron: Witteveen+Bos i.o.v. Rijnland, Onderzoek neveneffecten 

luchtmenginstallaties op diepe plassen, 14 juli 2011.  

 
De concentratie voor Biochemisch zuurstofverbruik (BZV5) komt sinds 2011 niet boven 
de 5 mg/l uit en lijkt een dalende trend te vertonen. 
 
In het waterlichaam zijn drie zwemwaterlocaties aangewezen: Noordoost oever, 
Noordwest oever en Speelvijver. Deze locaties scoorden al jaren ‘uitstekend’, maar de 
laatste jaren wordt deze minder. Hierbij is de beoordeling van Noordwest oever en 
Speelvijver gezakt tot ‘goed’ (bacteriologische toets).  
Met betrekking tot blauwalgen zijn er nauwelijks problemen; alleen bij Noordwest oever 
wordt af en toe (een week) een zwemwaarschuwing i.vm. blauwalg uitgegaan. Dit is 
conform de verwachting op basis van de inzet van een luchtmenginstallatie gedurende 
het zwemseizoen. 
 
Conclusie 

Organische belasting is geen knelpunt in Vlietland 
 

 

 

 
Maatregelen 

Niet van Toepassing 

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. 

 

Het waterlichaam Vlietland voldoet niet voor de chemische parameters ammonium, 
benzo(b)fluorantheen (BbF), zink, cypermethrin en PFOS (KRW-oordeel 2019).  
In het gebiedsdocument (2014) worden ook normoverschrijdingen van koper en sulfaat 
genoemd. Koper blijkt op basis van de biobeschikbaarheid (tweedelijnsbeoordeling) toch 
geen probleem te zijn. De sulfaatconcentraties zijn dalende maar liggen nog altijd ruim 
boven het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR=100 mg/l; er is geen KRW-norm) 
met concentraties tussen de 110 en 150 mg/l. 
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Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van het KRW-meetpunt (RO299) 
doorgerekend. De metingen van parameters onder de rapportagegrens worden hierbij 
niet meegenomen. De msPAF-score is in 228 van de 242 monsters nul. Op één  van de 
resterende 14 monsters na, blijft de score onder de 0,5%. De maximale msPAF-score 
bedraagt in dat ene monster (d.d. 22-02-2011) 2,4% op basis van meerdere PAK boven 
de rapportagegrens (maar niet BbF). In de andere monsters is zeer sporadisch een PAK 
aangetroffen.  
 
Op basis van de lage msPAF-berekeningsresultaten met de toolkit lijkt de ecologische 
impact van de aangetroffen normoverschrijdingen van ammonium/ammoniak en sulfaat 
beperkt. In onderstaande grafieken worden de maandelijkse metingen van ammonium en 
de jaargemiddelde concentraties van sulfaat getoond.  

 

Gemeten ammonium- (links) en jaargemiddelde sulfaatconcentraties (rechts) op 

ROP040A04. Grafiek ammonium: Blauw is “< rapportagegrens”, rood is “aangetroffen” 

 
Sinds april 2011 wordt benzo(b)fluorantheen (BbF) maandelijks gemonitord. Éénmaal is 
BbF – in juli 2017 - net boven de rapportagegrens (0,01 µg/l) aangetroffen in een 
concentratie van 0,02 µg/l. Hiermee werd ook gelijk de MAC-norm overschreden.  
De bron van de (lichte) verhogingen van deze en andere PAK is niet bekend. Mogelijk dat 
uitstoot van beroepsvaart (i.v.m. met de werkzaamheden op de Meeslouwerplas) of van 
buitenboordmotoren (monstername?) hier aan ten grondslag liggen. De 
(verondiepings)werkzaamheden in de Meeslouwerplas stoppen volgens planning eind 
2021. 
 
De concentratie van zink lijkt een dalende trend te vertonen, m.u.v. het jaar 2017 (zie 
grafiek). In dat jaar werd de jaargemiddelde norm (JGM=7,8 µg/l) overschreden op basis 
van één piekmeting van 30 µg/l (MAC=15,6 µg/l), terwijl de andere metingen dat en het 
daaropvolgend jaar onder de rapportagegrens (<5 µg/l) waren. De emissie van dit 
metaal naar het oppervlaktewater gaat voornamelijk (65%-80%) via af- en uitspoeling 
landelijk gebied en via regenwaterafvoer en overstorten. Met deze bronnen kunnen niet 
de waargenomen piekconcentratie worden verklaard. De herinrichtingswerkzaamheden 
(verondieping) in de Meeslouwerplas is de meest waarschijnlijke oorzaak.  
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Cypermethrin en PFOS zijn niet op de KRW-meetlocatie RO299 in het KRW-waterlichaam 
zelf aangetroffen, maar op de gekoppelde meetlocatie van het Toestand- en 
Trendmonitoring meetnet RO457 (bij boezemgemaal Katwijk). Er zijn vooralsnog binnen 
dit KRW-waterlichaam geen lokale bronnen van deze stoffen bekend. Aanpak van deze 
stoffen lift vooral mee met het generiek emissiebeleid. 
 
Waterbodem 

De waterbodemkwaliteit voldoet (klasse AW of A). In het kader van de werkzaamheden 
in de Meeslouwerplas is ook een hoeveelheid meer verontreinigde bodemmateriaal 
toegepast (klasse B). Deze laag wordt echter met schoon materiaal, dat vrijkomt bij de 
tunnelboringen voor de Rijnlandroute, afgedekt. 
 
Organismen 

Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 
 

 
 
 
Maatregelen 

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

beperkt (msPAF<0,5%). Grootste bronnen zijn af- en uitspoeling landelijk 
gebied/veenafbraak. Voor ammonium kunnen ook de effluentlozingen van AWZI 
Leiden Zuid-West een grote bron zijn (m.n. in droge perioden): 

o Voorkomen overmatig doorspoelen polders ten oosten van Vlietland; 
o Tegengaan veenafbraak (generiek emissiebeleid landbouw). 
o Ammonium in effluent AWZI Leiden Zuid-West beperken (generiek 

emissiebeleid); 
- Zink: De vermoedelijke oorzaak van de incidentele normoverschrijdingen zijn de 

herinrichtingswerkzaamheden in de Meeslouwerplas. Deze werkzaamheden zijn 
volgens de planning eind 2021 afgerond. In aanvulling daarop, worden vanwege 
de verbeterende tendens en de lage msPAF-score geen maatregelen geformuleerd 
buiten het generiek emissiebeleid. 

- BbF: Gezien dit zeer incidenteel aantreffen, ontbreken van een duidelijke bron en 
de lage msPAF-score, worden hiervoor geen maatregelen geformuleerd buiten het 
generiek emissiebeleid. 

- Cypermethrin en PFOS: Omdat deze stoffen niet in het waterlichaam zelf zijn 
aangetroffen en geen aanwijsbare bronnen in het waterlichaam bekend en de lage 

De normen voor chemische 
verontreinigingen in oppervlaktewater 
worden overschreden. 
 

Opmerking: op basis van de msPAF is de waterkwaliteit 
wel voldoende. 
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msPAF-score, worden hiervoor geen maatregelen geformuleerd buiten het 
generiek emissiebeleid.  

 

4.9 Conclusie ESF 1-8 

Sleutelfactor Beoordeling 

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

Knelpunten in Vlietland zijn een te hoge productiviteit van het water en de bodem. Een 
ongeschikt habitat voor waterplanten, vis en macrofauna en een onvoldoende toxiciteit. 
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5. Gebiedsproces 

5.1 Wat is het gebiedsproces? 

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

5.2 Advies maatregelenlijst 

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

 Maatregel Code Advies  Aandachtspunten  

1 Generiek 
landbouwbeleid 

G01 Kansrijk, want geen 
bezwaar 

 Coördinatie en 
aanpak door 
landbouwteam en 
team beleid van 
Rijnland. 

2 Generiek emissiebeleid G01 Kansrijk, want geen 
bezwaar 

  

3 Menging over diepte 
voortzetten 

BE08 Zeer kansrijk, want de 
installatie ligt er al en er 
is veel draagvlak.  

  

4 Hydrologisch isoleren IN02 Niet kansrijk, dan 
ontstaat er een 
knelpunt m.b.t. 
afwatering en/of 
peilfluctuatie en 
recreatie. 

  

5 Onderzoek 
voedselrijkdom 
waterbodem en mits 
>500mgP/kgDS bodem 
behandelen (bezanden) 

S01 Eerste advies na 
gebiedsproces: Geen 
advies, want veel 
vragen over 
haalbaarheid en 
uitvoering van 
bezanden. 

 N.B. let op 
grondstort in 
Meeslouwerplas 

Definitief advies na 
afstemming experts: 
Kansrijk, want 
onderzoeksmaatregel is 
no-regret.    

6 Onderzoeksmaatregel 
mosselen en kieming 
waterplanten 

S01 Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

  

 

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

5.3 Aandachtspunten voor planuitwerking en uitvoering 

Er zijn een aantal aandachtspunten benoemd voor de planuitwerking en de uitvoering 
van de maatregelen, te weten;  
 
Interne en 
externe sessie  

A4 wordt verbreed, daar geldt een watercompensatie opgave. 

Externe sessie  Leiden is voornemens om de Polder Vlietland (Oostvlietpolder 
Leiden) voorlopig groen te houden. 

Provincie Zuid-
Holland 

De provincie heeft hier ook plannen (natuurvriendelijke oevers en 
krekenplan), zie kaart (Dit is onderdeel van afspraken die reeds 
gemaakt zijn). 

Provincie Zuid-
Holland 

De vergunning van BAM om die grond te mogen storten/toepassen 
loopt dit jaar af. 
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5.4 Kaart 
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5.5 Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd een maatregel (hydrologisch isoleren) af 
te laten vallen. De rest van de voorgestelde maatregelen kan op de definitieve 
maatregelenlijst. 
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6. Technische doelaanpassing 

Aangepaste lijst GEP bepaling (technische doelafleiding) Vlietland 

 
Welke doelen zijn aangepast? Eventueel waarom indien korte verklaring mogelijk is. 
 
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 0,77 Goed 

biologie Waterplanten 0,3 0,3 0,12 Ontoereikend 

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

biologie Vissen 0,5 0,4 0,35 Matig 

BOS Stikstof 1 2,3 2,53 Matig 

BOS Fosfor 0,03 0,19 0,21 Matig 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 98,6 Goed 

BOS pH 6,5-8,5 6,5-8,5 8,3 Goed 

BOS Chloride 200 250 206 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,2 Goed 

BOS Doorzicht 1,7 1,7 2,13 Goed 

 
 
Toelichting 

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

- Expert judgement en aquokit; 
- KRW-verkenner. 

 

Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met expert judgement 

en de aquaokit. 

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

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Stikstof 1 2,53 Slecht 2,3 Slecht 

 
Verwachting is door generieke landbouwmaatregelen een reductie van 10% te weeg te 
kunnen brengen voor stikstof, verwachte toetswaarde is 2,3 mgN/l. Achtergrondwaardes 
zorgen dat verdere reductie niet mogelijk is. Doel wordt 2,3 mgN/l 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,03 0,21 Slecht 0,19 Slecht 

 
Generieke landbouwmaatregelen zorgen voor een 10% reductie van de concentratie P in 
het water, verwachte toetswaarde is 0,19 mgP/l. Achtergrondwaardes zorgen dat verdere 
verlaging niet mogelijk is. Doel wordt 0,19 mgP/l. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Chloride 200 206 Matig 200 Goed 

 
Chloride is niet storend voor de ontwikkeling van ecologie in de plas. De toetswaarde 
schommelt afgelopen jaren rond de 200. Polder de Noordplas heeft chloriderijke kwel, deze 
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stroomt door Vlietland. Geen extra maatregelen om chloride aan te pakken. Doel wordt 
250. 
 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterplant
en 

0,3 0,12 Ontoereikend 0,3 Goed 

 
Er worden ondiepe oeverzones aangelegd, deze oeverzones zorgen voor een groter 
begroeibaar areaal in de Vlietland. Verwachting is dat de waterplanten toenemen. Doel van 
0,3 EKR is haalbaar, de verwachting is ook dat het niet hoger wordt dan 0,3 EKR. Doel 
wordt niet aangepast. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofaun
a 

0,4 0,34 Matig 0,4 Goed 

 
Door het verbeteren van het habitat voor waterplanten, de EKR score van waterplanten 
die toeneemt. Zal ook het habitat voor marcofauna toenemen. De score van 0,4 EKR is 
haalbaar in Vlietland. Doel wordt niet aangepast. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie vissen 0,5 0,35 Matig 0,4 Matig 

 
De vissen scoren een 0,35 op de huidige toetswaarde. De toename van waterplanten en 
doe toename van macrofauna zal een toename van vis op de maatlat te weeg brengen. 
Echter is de verwachting niet dat de vis EKR hoger wordt dan 0,4 EKR. Doel wordt 
aangepast naar 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 
Vlietland 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. 
 
Vlietland 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 

1
8 

Vlietland M20 NL13_02 other Vol 1559649 The_geom 

 
Vlietland, NL13_02 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) 

2,3 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,19 Zie EJ 

Shore Oeverinrichting (3 
klassen) 

1,98 Lichte verbetering wordt aan de oever 
aangebracht. 
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Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klassen) 2 Vast peil (boezem) 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Vlietland de volgende GEP waarden volgens 
de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-maatlat die geldt 
voor M20. 
 
Vis (GEP: 0,35) 
Alg (GEP: 0,44) 
Macrofyten (GEP: 0,34) 
Macrofauna (GEP: 0,43) 
 



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 27 van 31 
19.103131   

7. Conclusie 

Maatregelen 

 
Type maatregel ESF Maatregel-

code 

Generieke emissiemaatregelen (landbouw en AWZI) 1, 8 G01, IM02 
Menging over diepte voortzetten 1 BE08 
Onderzoek voedselrijkdom waterbodem en mits 
>500mgP/kgDS bodem behandelen (bezanden) 3 

S01 

Onderzoeksmaatregel mosselen en kieming waterplanten 4 S01 
 
Er zijn geen aanvullende maatregelen naar voren gekomen in het gebiedsproces. 
 
Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,6 0,6 0,77 Goed 

biologie Waterplanten 0,3 0,3 0,12 Ontoereikend 

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

biologie Vissen 0,5 0,4 0,35 Matig 

BOS Stikstof 1 2,3 2,53 Matig 

BOS Fosfor 0,03 0,19 0,21 Matig 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 98,6 Goed 

BOS pH 6,5-8,5 6,5-8,5 8,3 Goed 

BOS Chloride 200 250 206 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,2 Goed 

BOS Doorzicht 1,7 1,7 2,13 Goed 

 

Op basis van de bovenstaande maatregelen en technische doelaanpassingen wordt 
verwacht dat Vlietland in 2027 voldoet aan de doelstellingen. 
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Bijlage 1 - Sessies en Stakeholders 

1. Sessies  

Natuur- en milieusessie 

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

Interne sessie met relatiemanagers en gebiedscoördinatoren 

Datum: 4 februari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: In de sessie is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven 
welke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Daarop is 
vervolgens input geleverd door relatiemanagers en gebiedscoördinatoren. Zij hebben 
input geleverd vanuit een respectievelijk strategische/tactische en omgevings-
/operationele bril.  Ook was een afvaardiging van het landbouwteam aanwezig.  
 
Externe sessie 

Datum: 18 februari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Deze sessie was georganiseerd voor externe 
stakeholders op het gebied van industrie, visserij, watersport en grote gebiedspartijen. 
Ook de provincie Zuid-Holland was vertegenwoordigd. De stakeholders zijn eerst 
geïnformeerd over het doel van de KRW en het gebiedsproces. Daarna is toelichting 
gegeven op de analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een 
toelichting gegeven welke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te 
verbeteren. De stakeholders hebben vervolgens input geleverd vanuit het belang van hun 
sector. 
 
Interne sessie met praktische en technische bril 

Datum: 19 februari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: In de sessie is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven 
welke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Er is 
gesproken met een projectleider van diverse KRW2-uitvoeringsprojecten en iemand van 
het cluster realisatie en onderhoud. Zij hebben input geleverd vanuit een praktische en 
technische invalshoek.  

2. Interne stakeholders 

Stakeholder Geraadpleegd op   

Naam Functie  

Anne Kuiten Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Johan Kolk Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Fetse Visser Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Marcel Betgen Gebiedscoördinator 4 februari 2020 
Paul Hollander Projectleider KRW2 19 februari 2020 
Louis van Dam Kennisleider cultuurtechniek  19 februari 2020 
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3. Externe stakeholders 

Stakeholder Sector Geraadpleegd op 

Zuid-Hollands Landschap Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Waternet Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Stichting Duinbehoud Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Dunea Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Natuurmonumenten Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Landschap Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Recreatie Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Staatsbosbeheer Natuur & Milieu 27 januari 2020 
Provincie Zuid - Holland Overheid  18 februari 2020 
s-Gravenhaagse H.S.V. Sportvisserij 18 februari 2020 
TKBN Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
Toerzeilers Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
Duikteam Haarlemmermeer Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
Sportvisserij MidWest Nederland Sportvisserij 18 februari 2020 
HSV de Brasem Ter Aar Sportvisserij 18 februari 2020 
Gemeente Leidschendam-Voorburg Overheid  18 februari 2020 
Onderwatersport Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
ADV Atlantis Alphen aan den Rijn Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
KNWV Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
Staatsbosbeheer Natuur & Milieu 18 februari 2020 
HSV Alphen a/d Rijn Sportvisserij 18 februari 2020 
WSCR - surf Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
St. Weids Bloemendaal Gebiedspartij 18 februari 2020 
Collectief De Groene Klaver Landbouw 3 maart 2020 
Collectief Noord-Holland Zuid Landbouw 3 maart 2020 
Collectief Rijn & Gouwe Wiericke Landbouw 3 maart 2020 
Greenport Boskoop Landbouw 3 maart 2020 
LTO-Noord Landbouw 3 maart 2020 
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Bijlage 2 - Input 

1. Opgehaalde input per maatregel 

Generieke maatregelen 

Maatregel 1 Generiek landbouwbeleid 

 Geen input.  
 
Maatregel 2 Generiek emissiebeleid 

Gemeente 
Leidschendam-
Voorburg 

De AWZI Stompwijk is al lang geleden geamoveerd. Emissies 
vanuit de veenpolders rondom Stompwijk is moeilijk te 
verminderen. 

Specifieke maatregelen 

Maatregel 3 Menging over diepte voortzetten 

Interne sessie  Dit doen we al en blijven we doen. Geen bezwaren, want je 
kunt er langer zwemmen. 

Interne sessie 
(praktisch/technisch) 

Prima maatregel.  

SVMWN Let op zuurstofgehalte. 
Gemeente 
Leidschendam-
Voorburg 

De gemeente geeft aan dat de huidige menginstallatie in de 
noordelijke plas goed werkt, waardoor er langer gezwommen 
kan worden ondanks de aanwezigheid van blauwalg. 

 
Maatregel 4 Hydrologisch isoleren 

Interne sessie Er is een omleiding noodzakelijk om het mogelijk te maken, dus 
dat moet onderzocht worden.   

Interne sessie Stomp Wijkse Vaart staat al onder druk. Er moet een 
mogelijkheid blijven voor recreatie. 

Interne sessie 
(praktisch/technisch) 

Dat dient eerst uitgerekend te worden. Het water is verbonden 
met één kanaal aan het hoofdwatersysteem. Er is een 
natuurlijke vermenging. Daar is hier nauwelijks sprake van. 
Uitwisseling door peilfluctuaties. Als je gaat knijpen, moet zo 
dusdanig knijpen, dat je peilfluctuatie voorkomt. Maar dan is er 
geen mogelijkheid voor berging. Dus niet realistisch. Mogelijk 
één afsluiten, zodat er voldoende afvoer mogelijk is. Maar 
knelpunt recreatie. 

Gemeente 
Leidschendam-
Voorburg 

Niet zo’n goed idee, omdat de afwatering van de Nieuwe Vaart 
(Stompwijk) via de Meerburgerwatering en de drie doorgangen 
onder de A4 (Weegsloot, Jan Bakkersloot en Vinkensloot) door 
de Vlietlanden naar de Vliet verloopt. Door deze doorgangen te 
isoleren, krijgen we problemen met de afwatering vanuit 
Stompwijk. Daarnaast is hier veel recreatievaart. 

 
Maatregel 5 Onderzoek voedselrijkdom waterbodem en mits 

>500mgP/kgDS bodem behandelen (bezanden) 

Interne sessie Monitoren/onderzoek is van belang, waaronder het effect van 
de beluchtingsinstallatie. 

Interne sessie 
(praktisch/technisch) 

Heel diep, steile wanden…  

Dik Vonk Eerst omleiding van minder schone water, dan storten om 
schoon af te dekken  prioriteit. 
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Gemeente 
Leidschendam-
Voorburg 

Nvt omdat de Vlietlanden zijn ontstaan door zandwinning en de 
huidige morfologie (trechter vormig, steile wanden en zeer 
diep) fungeren deze plassen nu nog als slibvang. Momenteel 
wordt het overtollige zand uit de Rijnlandroute tunnel gestort in 
deze plas (verondieping). 

 
Maatregel 6 Onderzoeksmaatregel mosselen en kieming waterplanten 

Dik Vonk Onderzoek of de vogels van vogelplas ernaast de mosselen uit 
dit waterlichaam eten. 

Gemeente 
Leidschendam-
Voorburg 

De gemeente heeft in het Delfland-gebied (De Vliet) enkele 
“vissenbossen” (takkenbos onder water) aan laten leggen, die 
zorgen voor schuilplaatsen voor vis en habitat voor mossels. Zij 
zien mogelijkheden voor deze bossen rondom de eilanden 
(Speck- en Koutereiland). 

2. Aanvullende maatregelen 

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

Interne sessie Vanuit de punt van de haven 
verbinding maken met ander water. 
Zelfde niveau en allebei boezem. Heb 
je wel een extra gat. 

 Niet opnemen, want is 
geen KRW-maatregel en 
heeft dus geen of negatief 
effect op de maatlat.  

Gemeente 
Leidschendam-
Voorburg 

De gemeente heeft in het Delfland-
gebied (De Vliet) enkele 
“vissenbossen” (takkenbos onder 
water) aan laten leggen, die zorgen 
voor schuilplaatsen voor vis en 
habitat voor mossels. Zij zien 
mogelijkheden voor deze bossen 
rondom de eilanden (Speck- en 
Koutereiland). 

 Niet opnemen in de 
maatregelenlijst, want 
habitatgeschiktheid voor 
vissen is geen knelpunt.  
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