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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

 
De biologie scoort matig doordat de waterplanten, macrofauna en visstand als matig worden be-
oordeeld. De biologie ondersteunende stoffen scoren matig door dat stikstof en fosfor de normen 
overschrijden. Ook ammonium overschrijdt de norm. De nieuwe stoffen PFOS en cypmtn voldoen 
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 externe en interne belasting met fosfor is te hoog in de vogelplas. Ondanks dat komt er vol-
doende licht op de bodem om de groei van ondergedoken waterplanten mogelijk te maken. Omdat 
het habitat ongeschikt is, komen deze planten nauwelijks voor in het waterlichaam. Verspreiding, 
verwijdering en organische belasting vormen geen belemmering voor het bereiken van een goede 
toestand. Verschillende toxische stoffen overschrijden de normen. 

 
Maatregelen 
 
Naam (KRW portaal) ESF LokaalID 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, n-u, u) 8 NL13_48-030 
Behoud en beheer oeverbegroeiing 4 NL13_48-013 
Verminderen belasting nutriënten door RWZI (Maatwerkbesluit) 1, 8 NL13_48-016 
Brongericht nutriënten - landelijk beleid 1, 8 BM/GB 
Aanleg leefgebieden flora en fauna 4 NL13_48-023 
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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 0,25 0,6 Goed 

biologie Waterplanten 0,3 0,2 0,25 Goed 

Biologie  Macrofauna 0,35 0,25 0,29 Goed 

biologie Vissen 0,5 0,4 0,4 Goed 

BOS Stikstof 1,3 3,63 3,63 Goed 

BOS Fosfor 0,44 0,75 0,75 Goed 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 82 Goed 

BOS pH 5,5-8,5 5,5-8,5 8,1 Goed 

BOS Chloride 200 200 105 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 23,1 Goed 

BOS Doorzicht 0,45 0,4 0,68 Goed 
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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_14 

 

KRW meetpunt NL13_ROP0306 
Watertype M14, ondiepe, matig grote gebufferde plassen 
Status Kunstmatig 

Polder of boezem Polder 
N2000-gebied Nee 
NNN-gebied Ja 

Zwemwaterlocatie Nee 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam Vogelplas Starrevaart ligt in het zuidwesten van Rijnland, zie hierboven. 
De plas ligt in de gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder. 
 
De vogelplas is aangelegd als compensatie voor de door zandwinning verloren natuurwaarden in de 
naastgelegen Meeslouwerpolder.  
Al het water in het peilvak (WW-14B Gecomb. Starrevaart- en Damhouderpolder reservaat) is als 
waterlichaam begrenst. Er is in dit geval geen 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 is weergegeven in figuur 1. 
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Figuur 1 waterlichaam  
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2.3 Functies, landgebruik 

De Vogelplas Starrevaart is ingericht als vogelplas; een natuurgebied waarin niet mag worden ge-
vist, gevaren of gezwommen. Het waterlichaam maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Neder-
land (waternatuurgebied). 
 
De plas is onderdeel van natuurgebied “de Leidschendammerhout” in beheer bij Staatsbosbeheer. 
 
In het natuurbeheerplan van de provincie Zuid-Holland zijn aan verschillende onderdelen van het 
waterlichaam de volgende beheertypen toegekend: 

- Moeras 
- Zoete plas 
- Kruiden- en faunarijk grasland 

 
Het gebruik van het waterlichaam bestaat voor het overgrote deel uit water, voor een deel uit na-
tuur en een klein gedeelte agrarisch gras. 
 

Landgebruik % 

agrarisch gras 6 

natuur 17 

water 77 
 
Het landgebruik van het peilvak waarin het waterlichaam ligt is weergegeven in figuur 2. 
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Figuur 2. Landgebruik 
In figuur 3 is het oorspronkelijke inrichtingsplan van het gebied weergegeven. 

 

2.4 Hydrologie 

Vogelplas Starrevaart is een geïsoleerde plas met een eigen peilgebied. Het gebied heeft een dy-
namisch peil met een bovengrens van -3,45 m NAP en een ondergrens van -3,90 m NAP. Bij ver-
damping zakt het peil uit en bij neerslag vult de plas zich. Naast neerslag en kwel (diep en ondiep) 
is een inlaat vanuit Vlietland de enige mogelijkheid waarop water de vogelplas binnen stroomt. 
Deze inlaat bestaat uit twee inlaatbuizen die in principe gesloten zijn. Alleen bij dreiging van botu-
lisme wordt de vogelplas doorgespoeld en wordt water uit Vlietland ingelaten (mits de waterkwali-
teit goed genoeg is). Aan de zuidoostzijde van Vogelplas Starrevaart ligt een stuw, welke in ver-
schillende trappen open en gesloten kan worden.  In de praktijk staat de inlaat vaak open en er 
loopt water over de stuw De plas watert af op een lager gelegen deel van de gecombineerde Star-
revaart- en Damhouderpolder.  
 
Het totale wateroppervlak in Vogelplas Starrevaart is ongeveer 46 ha. De gemiddeld diepte is 
slechts 0,8m. De vogelplas heeft een totaal volume van circa 368 duizend m3. Op jaarbasis stroomt 
er ongeveer 560 duizend m3 water naar deze vogelplas, waarvan de helft in het zomerhalfjaar en 
de andere helft in het winterhalfjaar. Bijna driekwart van het inkomende water bestaat uit directe 
neerslag en nog eens bijna een vijfde deel uit indirecte neerslag (m.a.w. afspoeling). Het water 
verdwijnt hoofdzakelijk uit de vogelplas door verdamping (bijna 80%). Het resterende waterover-
schot wordt via de stuw afgevoerd naar de Starrevaart- en Dammenhouderpolder. De verblijftijd op 
jaarbasis is ongeveer 34 weken (8 maanden). Poldergemaal Starrevaart maalt overtollig water in 
de polder uit op het Rijn Schiekanaal. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

 

Defaultnorm M14 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen 
 

 

Algen 0,6 0,6 

Waterplanten 0,6 0,3 

Macrofauna 0,6 0,35 

Vissen 0,6 0,5 

  
 

Biologie  ondersteunende stoffen (BOS) 
 

 

Stikstof (mg/l) ≤ 1,3 1,3 

Fosfor (mg/l) ≤ 0,09 0,44 

Zuurstof (%) 60-120 60-120 

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

Chloride (mg/l) ≤ 200 200 

Temperatuur (graden celcius) ≤ 25 25 

Doorzicht (m) ≥0,9 0,45 

 
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. 
 
Voor de Vogelplas Starrevaart is rekening gehouden met de hoge belasting door vogels. De doelen 
voor waterplanten, macrofauna en vissen zijn hierop aangepast. 
De chemische doelen zijn voor alle waterlichamen gelijk. Het is niet mogelijk om voor de chemie de 
doelen aan te passen. 
 
De inrichting en het beheer van dit waterlichaam zijn volledig op de vogeldoelstelling gericht. De 
aanwezigheid van grote aantallen vogels kan leiden toot voedselrijk en troebel water waarin onder-
gedoken waterplanten moeilijk tot ontwikkeling kunnen komen. We accepteren dat in dit waterli-
chaam een slechtere waterkwaliteit gepaard gaat met de doelstellingen voor vogels. Hierbij wordt 
wel de kanttekening geplaatst dat vissterfte, langdurige groei van blauwalgen en botulisme moeten 
worden vermeden. Ook mag de afvoer van de plas niet tot een te hoge belasting met fosfor van de 
boezem leiden. NB: De plas loost via de rest van de polder op de boezem. De waterkwaliteit in de 
plas is vergelijkbaar met de kwaliteit in de polder. Dit geeft naar verwachting geen problemen (in 
de polder of op de boezem). 

3.2 Maatregelen KRW1 en KRW2 

Maatregel Bron Status 
Aanleg vooroeververdediging KRW1 Doorgeschoven naar KRW2 

Ophogen slikplaat KRW1 Doorgeschoven naar KRW2 
Uitvoeren actief vegetatiebeheer KRW1 Doorgeschoven naar KRW2 
Onderzoeksmaatregel landbouwemissies landbouwgebied*) KRW1 Uitgevoerd 
Onderzoeksprogramma AWZI*) KRW1 Uitgevoerd 

Behoud en beheer oeverbegroeiing KRW2 In planvorming 
Maatregelen tbv landbouwemissies veenweidegebied*) KRW2 In uitvoering 
Vervolg uitvoeren rietlanden WKP Geprogrammeerd SGBP3 

Vervolg uitvoeren verontdieping WKP Geprogrammeerd SGBP3 
Vervolg uitvoeren aanleggen vooroeververdediging WKP Uitvoering in SGBP3 
 
*) dit zijn generieke maatregelen die Rijnlandbreed zijn uitgevoerd. 
In het waterlichaam zijn nog geen maatregelen uitgevoerd. 
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3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 
 

  
In de laatste jaren neemt chloride toe waarschijnlijk als gevolg van een grotere doorspoeling van 
de plas met water uit de Vlietlanden. Fosfor neemt enigszins af, mogelijk door het verdunnende 
effect van het boezemwater. Het doorzicht neemt af doordat met het inlaatwater algen meekomen 
die het water vertroebelen. De toename van stikstof in de laatste jaren is mogelijk een effect van 
de groei van stikstoffixerende algen in de vogelplas. 
 
Er is geen trend in de beoordelingen van de biologische groepen. De jaarlijkse beoordeling van 
algen laat grote schommelingen zien. De beoordeling van waterplanten lijkt te verbeteren. 
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3.4 Toestand 2018 

 
 
De biologie scoort matig door een matige score voor waterplanten, macrofauna en vis-
sen. De algen scoren goed. De biologie ondersteunende stoffen scoren ook matig door te 
hoge waarden voor stikstof en fosfor. Ammonium, cypmtn en PFOS overschrijden de 
normen. 
 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_14. 
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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 waterlichaam is fosfor in overmaat aanwezig. De maximale concentratie fosfor is met 2,5 
mg/l zeer hoog. De belangrijkste externe bron van fosfor zijn de vogels die in grote aantallen op en 
rond de plas aanwezig zijn. De hoge voedselrijkdom van het water uit zich in overmatige algen-
groei en groei van kroos en flab. 
 
De kritische belasting van de plas is 0,27 mg P/m2/dag. De externe belasting van de Vogelplas 
Starrevaart is naar schatting een factor 10 te hoog. 
 
ESF1 voldoet niet. 
 

 

 
 
ESF1 rood: de externe belasting is hoog door grote aantallen vogels op de plas. 

Maatregelen 

Er kunnen geen maatregelen worden genomen om de externe belasting te verlagen zonder de 
doelstelling van de plas te benadelen. 
 
Beheersmaatregelen nemen om bijkomende symptomen van voedselrijkdom en grote aantallen 
vogels te bestrijden: 

- Voorkomen van zuurstofloosheid en vissterfte 
- Voorkomen van botulisme en langdurige overmatige groei van blauwalgen 

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 wa-
terbodem om de groei van onderwaterplanten mogelijk te maken. 
 
Het doorzicht in het waterlichaam is 0,45 m. De laatste periode neemt het doorzicht af, maar zal 
naar verwachting niet verder afnemen. De waterdiepte is gemiddeld 0,80 meter, waarbij de kant-
tekening wordt gemaakt dat er veel variatie is in waterdiepte (kleine waterdiepte bij zandplaten, 
groter daarbuiten). Bij dit doorzicht bereikt voldoende licht de bodem om de groei van ondergedo-
ken waterplanten mogelijk te maken. Chlorofyl is de belangrijkste bepalende factor voor het door-
zicht. 
 
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 

N.v.t. 
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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, de bo-
dem niet te veel fosfor bevat en er geen woekering van bepaalde soorten ondergedoken waterplan-
ten optreedt. 
 
De productiviteit van de waterbodem is hoog, de bodem is opgeladen met fosfor wat in de zomer-
maanden vrijkomt. 
 
De beoordeling van ESF3 staat daarom op rood. 
 

 

 
 
ESF3 rood : de waterbodem is opgeladen met fosfor en er treedt nalevering op. 

 
Maatregelen: 

Er zijn geen effectieve maatregelen tegen de productiviteit van de waterbodem te nemen zolang de 
externe aanvoer van fosfor hoog blijft. 

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 
Er is langs de vogelplas voldoende geschikt habitat voor oeverplanten. 
 
Het grootste gedeelte (>70%) van de oevers is niet verdedigd. Een gedeelte van de oevers aan de 
zuid0 en oostzijde is beschoeid. Langs het overgrote deel van de oevers is een rietkraag met een 
breedte van meer dan drie meter aanwezig. 
 
Factoren die het habitat voor oeverplanten negatief beïnvloeden zijn afwezig. Er vindt geen be-
roeps- en recreatievaart plaats op de plas. Windgolven lijken, gezien de grote hoeveelheid begroei-
ing, hooguit een klein effect te hebben. Er is nauwelijks sprake van stroming (beperkte inlaat en er 
is geen gemaal). Er is geen vee aanwezig langs de plas dat de oevervegetatie kan vertrappen. 
 
Het waterpeil is grotendeels natuurlijk. In de zomer zakt het waterpeil uit door verdamping. In 
perioden met veel neerslag stijgt het waterpeil. Dit peilbeheer is gunstig voor de ontwikkeling van 
begroeide oevers. In de zomermaanden kiemen oeverplanten op de drooggevallen bodem, in de 
wintermaanden is het te nat voor landplanten om zich te vestigen. Op deze manier is er weinig 
concurrentie voor oeverplanten. De inlaat naar de plas staat in principe dicht. Bij dreiging van bo-
tulisme wordt de vogelplas doorgespoeld met water uit de Vlietlanden. 
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Begroeiing met oeverplanten 
 
Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 
Ondergedoken vegetatie en drijfbladvegetatie zijn in de plas nauwelijks aanwezig. 
 
De waterdiepte is geschikt voor de groei van ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten. Er is 
zowel ondiep als diep water aanwezig en het doorzicht is voldoende om groei mogelijk te maken. 
Op de bodem van de plas is mogelijk een sliblaag en veel vogelpoep aanwezig, waarin planten zich 
slecht kunnen hechten. 
 
Het visbestand lijkt in de laatste periode kleiner geworden. Er zijn geen grote dichtheden aan bo-
demwoelende vissen zoals karper en brasem. Deze zullen daarom geen grote rol spelen in het los-
woelen van ondergedoken of drijvende waterplanten. 
 
Overige factoren die een negatief effect kunnen hebben op het habitat (zoals golfslag door wind of 
boten, stroming) zijn afwezig. 
 
Habitat voor macrofauna 
Het habitat in de vogelplas is ongeschikt voor de ontwikkeling van een diverse samenstelling van 
de macrofauna. In de plas ontbreekt het aan structuur in de vorm van een diverse vegetatie. De 
oevers zijn goed ontwikkeld, het ontbreekt aan submerse en drijfbladvegetatie. 
 
Habitat voor vissen 
Voor vissen is het habitat gedeeltelijk ongeschikt. De oevers zijn voldoende ontwikkeld, deze func-
tioneren voor plantenminnende vissen waarschijnlijk als paaigebied. In het open water is te weinig 
structuur aanwezig in de vorm van een diverse vegetatie van ondergedoken en drijfbladvegetatie. 
 
Er is in het waterlichaam voldoende variatie in waterdiepte. Er is ondiep water dat geschikt is als 
paaigebied en dieper water waarin vissen kunnen overwinteren. Er is voldoende open water voor 
een gezonde visstand. 
 
De habitatgeschiktheid voor de verschillende groepen wordt beoordeeld als rood. 
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ESF4 rood: het habitat is ongeschikt voor ondergedoken vegetatie en drijfblad-
planten, daardoor is er te weinig structuur voor macrofauna en vis. 

Maatregelen 

- Behoud begroeide oevers; 
- Structuur aanbrengen in de vorm van dood hout (eventueel vissenbossen). 

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 
Van veel soorten waterplanten kunnen zaden en stukjes plant lang drijven en zich zo verspreiden. 
Andere soorten verspreiden zaden via de wind en ook verspreiding van zaden en stukjes plant via 
vogels komt voor. Ook kunnen deze met het inlaatwater vanuit de boezem meekomen. 
 
In het waterlichaam is de diversiteit aan plantensoorten laag. Verschillende soorten waterplanten 
zijn aanwezig in de omgeving van het waterlichaam. We verwachten dat de verspreiding van plan-
ten geen beperkende factor is voor de samenstelling van de vegetatie in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van macrofauna 
Macrofauna kan zich op veel manieren verspreiding via het water en via de lucht. Binnen het wa-
terlichaam zijn er geen barrières voor de verspreiding van macrofauna. Ook uitwisseling van ma-
crofauna tussen het waterlichaam en overig water of de boezem is mogelijk, al is het maar via het 
inlaten of uitmalen van water. Verspreiding is geen beperkende factor voor de samenstelling van 
macrofauna in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van vissen 
Verspreiding is kan beperkend zijn voor de samenstelling van de visstand. De visstand van de Star-
revaartsplas bestaat uit een relatief klein aantal soorten. Plantenminnende soorten zoals snoek, 
ruisvoorn/rietvoorn en tiendoornige stekelbaars zijn in het waterlichaam al aanwezig. Er is nauwe-
lijks mogelijkheid voor vissen om de vogelplas vanuit omliggend water te bereiken. Vissen kunnen 
met het inlaatwater mee komen naar de plas. Door gebrek aan een lokstroom is het niet waar-
schijnlijk dat dit veelvuldig voorkomt. 
 

 

 
 
ESF5 rood: verspreiding is beperkend voor de samenstelling van de visstand in de 
vogelplas. 

 
 
 
 

Maatregelen 

Er worden geen maatregelen voorgesteld voor verbetering van de verspreiding van soorten. We 
beschouwen het ontbreken van verspreiding als passend bij een geïsoleerde plas. 

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 
Verwijdering heeft geen negatief effect op de samenstelling van de vegetatie. 
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Er groeien nauwelijks waterplanten in de vogelplas. De plas wordt waarschijnlijk niet geschoond. 
De intensiteit of de frequentie van onderhoud heeft daarom geen effect op de diversiteit en de be-
dekkingen van de vegetatie. 
 
Verwijdering van planten door graskarpers is niet aan de orde, deze vissoort is niet aangetroffen in 
het waterlichaam. Kreeften zijn aanwezig in de omgeving van de plas, maar zullen waarschijnlijk 
hooguit een klein effect hebben op de vegetatie. Mogelijk zijn er plantenetende vogels aanwezig op 
de plas, deze kunnen effect hebben op de bedekkingen van waterplanten. Muskusratten worden 
bestreden, er zijn geen aanwijzingen dat muskusratten een negatief effect hebben op de oeverve-
getatie. 
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 
Er vindt geen visserij plaats op de vogelplas Starrevaart. Onttrekking door visserij is dus niet aan 
de orde. Visetende vogels onttrekken mogelijk vissen uit de plas. Uit de lengteverdeling van bij de 
visstandbemonstering gevangen vis blijkt hiervan geen effect. 
 
Verwijdering heeft geen negatief effect op de samenstelling van de visstand. 

 

 
 
ESF6 groen: verwijdering heeft geen negatief effect op de vegetatie en de visstand. 

Maatregelen 

- N.v.t. 

4.7 ESF7 organische belasting 

In de gewenste situatie leidt de organische belasting niet tot lage zuurstofconcentraties.  
In zwemwateren mag de organische belasting niet leiden tot oordeel “aanvaardbaar” of “slecht” op 
basis van bacteriologische verontreiniging. 
 
In Vogelplas Starrevaart zijn de bronnen voor de organische belasting voornamelijk van natuurlijke 
oorsprong: vogelpoep en bladval. Met name het aantal vogels kan oplopen in de duizenden. Hier-
door wordt geschat dat de belasting hoog zal zijn. De aanvoer van boezemwater (vanuit Vlietland) 
is een potentiële bron, maar deze zou door de natuurbeheerders van de plas zoveel mogelijk wor-
den beperkt. 
 
De zuurstofhuishouding wordt op het KRW-meetpunt (ROP03607) als goed beoordeeld; de zomer-
gemiddelde zuurstofverzadiging schommelt grofweg tussen de 80% en 100%.  
 
In het waterlichaam zijn geen zwemwaterlocaties aanwezig en daarbuiten ook geen zwemwaterlo-
caties die significant beïnvloed worden door water uit deze plas. 
 

 

ESF7 is groen: organische belasting heeft geen negatief effect op de kwaliteit. 

 
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. 
 
Oppervlaktewater 
Het waterlichaam Vogelplas Starrevaart voldoet volgens het KRW-toetsingsoordeel 2019 niet voor 
de chemische parameters ammonium, cypermethrin en perfluoroctaansulfonaat (PFOS). In eerdere 
jaren werden ook de normen voor fluorantheen, abamectine en zink overschreden. 



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 17 van 28 
19.088078   

 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van het KRW-meetpunt (ROP03706) doorgere-
kend. De metingen van parameters onder de rapportagegrens worden hierbij niet meegenomen. 
De msPAF-score is in 61 van de 107 monsters nul. In vier monsters is de score hoger dan 0,5%. 
De jaargemiddelde score blijft ruim onder deze waarde. De maximale msPAF-score bedraagt 3,7% 
op basis abamectine. Op basis van de beoordeling van de toolkit-resultaten voldoet dit waterli-
chaam. 
 
De aangetroffen ammonium/ammoniak-concentraties zijn in ca. 90% van de monsters bepalend 
voor de msPAF-score. Het ecologische effect is echter zeer beperkt gezien de lage waarden van 
deze scores.  
 
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. Vogelplas Starrevaart zijn geen specifieke bronnen voor deze stoffen bekend. 
 
Abamectine is sinds 2011 eenmaal aangetroffen in een concentratie van 0,09 µg/l (januari 2016), 
net boven de rapportagegrens van 0,07 µg/l. Daarmee werd dat jaar niet voldaan aan de MAC- en 
de JGM-norm.  
 
Fluorantheen is eenmaal aangetroffen in een piekconcentratie boven de MAC-waarde (november 
2011). Sindsdien is deze stof niet meer boven de rapportagegrens gemeten. 
 
In maart 2014 steeg de piekconcentratie tot boven de MAC-waarde voor zink. Dat jaar werd ook de 
jaargemiddelde norm niet gehaald. Sindsdien voldoet de zinkconcentratie aan de normen (zowel 
jaargemiddeld als maximum). 
 
Waterbodem 
Er zijn geen waterbodemkwaliteitsgegevens beschikbaar. 
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 
 
NB: er treedt met enige regelmaat botulisme op in de plas. Dit is een vorm van voedselvergiftiging, 
daarom genoemd bij deze sleutelfactor. 
 

 

ESF8 rood: de normen voor chemische verontreinigingen in het oppervlak-
tewater worden overschreden. NB: op basis van de msPAF is de waterkwali-
teit wel voldoende 

 
Maatregelen 

Knelpunten overschrijding van de norm: 
- Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het ecologisch effect (msPAF-score) accepta-

bel. Situatie kan niet worden verbeterd zonder de natuurdoelstelling van de vogelplas aan 
te tasten. Advies: geen maatregel. 

- Cypermethrin en PFOS: Deze stoffen zijn niet in dit KRW-waterlichaam aangetroffen. Maat-
regelen in dit waterlichaam zijn daarom vooralsnog niet aan de orde. Advies: generiek 
emissiebeleid. 

- Abamectine, fluorantheen en zink: de normoverschrijding is gebaseerd op incidentele 
piekmeting, waarvan de oorzaak niet bekend is. Mede omdat de jaargemiddelde msPAF-
waarde onder de 0,5% blijft, wordt geadviseerd geen stofspecifieke maatregel te treffen. 

- Tegen botulisme zijn in dit systeem geen maatregelen te nemen, anders dan symptoombe-
strijding: verwijderen dode vogels en vissen. 

4.9 Conclusie ESF1-8 

De externe en interne belasting met fosfor is te hoog in de vogelplas. Ondanks dat komt er vol-
doende licht op de bodem om de groei van ondergedoken waterplanten mogelijk te maken. Omdat 
het habitat ongeschikt is, komen deze planten nauwelijks voor in het waterlichaam. Verspreiding, 
verwijdering en organische belasting vormen geen belemmering voor het bereiken van een goede 
toestand. Verschillende toxische stoffen overschrijden de normen. 
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Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  

ESF2 Licht  

ESF3 Productiviteit bodem  

ESF 4 Habitatgeschiktheid  

ESF 5 Verspreiding  

ESF 6 Verwijdering  

ESF7 Organische belasting  

ESF8 Toxiciteit  

 



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 19 van 28 
19.088078   

5. Gebiedsproces 

5.1 Wat is het gebiedsproces? 

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

5.2 Advies maatregelenlijst 

Op basis van de opgehaalde input is het onderstaande advies opgesteld ten aanzien van 
de maatregelenlijst. In bijlage 2 is een uitgebreid overzicht opgenomen van alle opge-
haalde input per stakeholder.  
 
 Maatregel Code Advies  Aandachtspunten  

1 Generiek landbouwbeleid G01 Kansrijk, want geen 
bezwaar 

 Coördinatie en aanpak 
door landbouwteam van 
Rijnland. 

2 Generiek emissiebeleid G01 Kansrijk, want geen 
bezwaar 

  

3 Behoud begroeide oevers BE03 
 

Zeer kansrijk, want 
geen bezwaar en 
samenwerking mo-
gelijk.  

 Mogelijke samenwer-
king met Staatsbosbe-
heer en gemeente. 

4 Structuur aanbrengen in de 
vorm van dood hout (even-
tueel vissenbossen) 
 Vervolg uitvoeren riet-

landen 
 Vervolg uitvoeren ver-

ontdieping 
 Vervolg uitvoeren aan-

leggen vooroeververde-
diging 

IN18 Kansrijk, want geen 
bezwaar en ge-
meente wil mee-
werken. 

 Mogelijk in combinatie 
met aanleggen een dui-
ker.  

 
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.  

5.3 Samenwerkingsmogelijkheden 

Er zijn een aantal stakeholders die in het gebiedsproces hebben aangegeven te willen 
samenwerken in de uitvoering van (aanvullende) maatregelen (of genoemd zijn door 
andere stakeholders als potentiele samenwerkingspartner), te weten; 
 
Maatregel Behoud begroeide oevers 
Stakeholder Staatsbosbeheer  
Motivatie/reden - 
Contactgegevens Via relatiebeheerder 
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Maatregel Behoud begroeide oevers 
Stakeholder Gemeente Leidschendam-Voorburg 
Motivatie/reden Staat open voor aanpassing onderhoud 
Contactgegevens Via relatiemanager 
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5.4 Kaart 
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5.5 Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd geen maatregelen af te laten vallen. Alle 
voorgestelde maatregelen kunnen op de definitieve maatregelenlijst. 
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6. Synthese 

Technische doelaanpassing 

 
Vogelplas Starrevaart heeft een vogeldoelstelling. De doelen van de waterkwaliteit worden hierop 
aangepast. De KRW-Verkenner geeft ook lage GEP doelstellingen bij deze belastingen van N en P. 
 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,6 0,25 0,6 Goed 

biologie Waterplanten 0,3 0,2 0,25 Goed 

Biologie  Macrofauna 0,35 0,25 0,29 Goed 

biologie Vissen 0,5 0,4 0,4 Goed 

BOS Stikstof 1,3 3,63 3,63 Goed 

BOS Fosfor 0,44 0,75 0,75 Goed 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 82 Goed 

BOS pH 5,5-8,5 5,5-8,5 8,1 Goed 

BOS Chloride 200 200 105 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 23,1 Goed 

BOS Doorzicht 0,45 0,4 0,68 Goed 

 

Vertaling van kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst KRW-portaal 

 

Maatregel omschrijving ESF Maat-

re-

gel-

code 

Maatregel type ID 

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

8 

S06 

Aanpak chemische 
stofgroep normover-
schrijdingen (svs, n-
u, u) 

NL13_48-
030 

Behoud begroeide oevers 
4 

BE03 
Behoud en beheer 
oeverbegroeïng 

NL13_48-
013 

Generieke emissiemaatregelen 

1, 8 

IM01 

Verminderen belas-
ting nutrienten door 
RWZI (Maatwerkbe-
sluit) 

NL13_48-
016 

Generieke emissiemaatregelen 
(landbouw en AWZI) 1, 8 

G01 
Brongericht nutrien-
ten - landelijk beleid BM/GB 

Structuur aanbrengen in de vorm 
van dood hout (eventueel vissen-
bossen): vervolg uitvoeren 
(1)rietlanden, (2)verontdieping 
en (3)aanleggen vooroeververde-
giging 4 

IN18 
Aanleg leefgebieden 
flora en fauna 

NL13_48-
023 
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Bijlage 1. Sessies en Stakeholders 

1. 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  

Johan Kolk Relatiebeheerder 28 november 2019 
Dirk van der Plas Gebiedscoördinator 28 november 2019 
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3. Externe stakeholders 

Organisatie  Sector Geraadpleegd 

op 

Hengelaarsbond voor Leiden en Omstre-
ken  

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 

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 Leidschendam-Voorburg Overheid 11 maart 2020 
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Bijlage 2. Input 

Opgehaalde input per maatregel 

 
Generieke maatregelen 
Maatregel 1 Generiek landbouwbeleid 

 Geen input.  
 
Maatregel 2 Generiek emissiebeleid 

 Geen input. 
 
Specifieke maatregelen 
Maatregel 3 Behoud begroeide oevers 

Interne sessie Kijken of dat mogelijk is in overleg met de beheerder SBB. Kansrijke 
samenwerkingspartner. 

Gemeente 
Leidschendam-
Voorburg 

Staat open voor aanpassing van het onderhoud. 

 
Maatregel 4 Structuur aanbrengen in de vorm van dood hout (eventueel vis-

senbossen) 

 Vervolg uitvoeren rietlanden 
 Vervolg uitvoeren verontdieping 
 Vervolg uitvoeren aanleggen vooroeververdediging 

Hengelaarsbond 
voor Leiden en 
Omstreken 
(HvLeO) 

Het zou wel een mooie kraamkamer kunnen zijn. Maar dan moet je 
een verbinding maken met groot water. Een duiker zou hiervoor ge-
noeg zijn = kans (zie kaart). Deze duiker moet niet te lang zijn want 
dan wordt het heel donker. Dit kan wel een voordelig zijn voor de ver-
betering van de visstand. 

Gemeente Leid-
schendam-
Voorburg 

Huidige plas staat niet in verbinding met het oppervlakte water (wa-
terpeil fluctueert tussen -3,45 en-3,9 m NAP). Vissen kunnen er alleen 
in via de het inlaat water. Door de vele vogels en ondiepte (niet bagge-
ren) raakt deze plas opgeladen met voedingsstoffen. Gemeente staat 
op om structuur aan te brengen, maar zoekt financiële middelen.  

 

Aanvullende maatregelen 

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

Interne ses-
sie 

Verondiepen: maak een dieper deel en ondieper 
deel om de temperatuur beter te regelen. Op 
ondiepe delen kan riet groeien. Is ook fijn voor 
vogels.  

 Niet opnemen op de 
lijst, want geen ef-
fect op de KRW-
maatlat. 

Interne ses-
sie 

Luwtemaatregelen.   Niet opnemen op de 
lijst, want geen 
noodzaak en geen 
effect. 
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Bijlage 3. Toelichting technische doelafleiding 

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 1,3 3,63 Slecht 3,63 Slecht 

 
Vogelplas Starrevaart heeft een vogeldoelstelling. Hierop worden de KRW doelen aangepast. Huidi-
ge situatie wordt doel, doel wordt 2,63 mgN/l. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,44 0,75 Matig 0,75 Matig 

 
Vogelplas Starrevaart heeft een vogeldoelstelling. Hierop worden de KRW doelen aangepast. Huidi-
ge situatie wordt doel, doel wordt 0,75 mgP/l. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Doorzicht 0,45 0,68 Goed 0,4 Matig 

 
De doorzicht varieert sterk. De plas heeft een vogeldoel. 0,4 is de laagste waarde van de toets 
resultaten tot nu toe. Doel wordt 0,4m. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Algen 0,6 0,6 Goed 0,25 Ontoerei-
kend 

 
De algen variëren sterk. De plas heeft een vogeldoel. 0,25 is de laagste waarde van de toets resul-
taten tot nu toe. Doel wordt 0,25 EKR. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterplan-
ten 

0,3 0,25 Matig 0,2 Matig 

 
De plas heeft een vogeldoel. De nutriënten zijn hoog. Er groeit riet langs de oevers. Verder geen 
waterplanten. De verwachting is dat dit niet gaat veranderen. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofau-
na 

0,35 0,29 Matig 0,25 Ontoerei-
kend 

 
0.25 is de laagste toetswaarde tot nu toe. Vogeldoelstelling gaat voor waterkwaliteit. Doel wordt 
0,25 EKR. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie vissen 0,5 0,4 Matig 0,4 Matig 
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Vis heeft weinig variatie laten zien in de metingen, verwachting is dat 0,4 EKR blijft. Doel wordt 0,4 
EKR. 
 
Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-Verkenner. 

 
Na indiening van de aangepaste-lijst naar aanleiding van het technisch document voor Vogelplas 
Starrevaart 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. 
 
Vogelplas Starrevaart heeft in de KRW-verkenner de volgende eigenschappen mee gekregen vanuit 
de gebruikte shapefile van het waterlichaam. 
 
ID Name WFD

TYPE 
WATERBODID MO-

DEL-
TYPE 

WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 

2

9 

Vogelplas 
Starrevaart 

M14 NL13_14 other Vol 430631 The_geom 

 
Vogelplas Starrevaart, NL13_14 is een M14. In de volgende tabel zijn de gekozen parameters 
weergegeven die relevant zijn voor M14. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

3,63 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie (zo-
mergemiddeld) 

0,75 Zie EJ 

Shore Oeverinrichting (3 klassen) 2,73 Natuurgebied 

Waterlevel dy-

namics 

Peilbeheer (3 klassen) 3 Natuurlijk peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Vogelplas Starrevaart de volgende GEP waarden 
volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-maatlat die geldt 
voor M14. 
 
Vis (GEP: 0,25) 
Alg (GEP: 0,18) 
Macrofyten (GEP: 0,3) 
Macrofauna (GEP: 0,38) 
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