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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

KRW-toetsing 

 

 
Waterplanten beginnen zich te ontwikkelen, maar vooralsnog op een beperkt aantal locaties (vooral 
aan de westkant van de grote poel). Uitbreiding van planten zal waarschijnlijk niet explosief gaan. 
De visstand is eenzijdig, er zijn voornamelijk weinig kritische vissoorten aanwezig, 
plantenminnende vissoorten hebben een zeer klein aandeel in het visbestand. In de 
Westeinderplassen komt een populatie meerval voor, die gebonden is aan de rietzudden in het 
gebied. 

 
Stikstof, fosfor, ammonium en de zuurgraad zijn te hoog. Verschillende toxische stoffen voldoen 
niet aan de normen. 

 
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 water en waterbodem is te hoog. Het habitat is ongeschikt voor de 
ontwikkeling van een divers ecosysteem. Verschillende toxische stoffen voldoen niet aan de 
normen. 
 
Maatregelen 

 

Maatregeltype ESF ID 

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

NL13_48-030 

Behoud en beheer oeverbegroeïng 4 NL13_48-013 

Uitvoering vismigratieplan 
4 

NL13_48-024 
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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 0.66 Goed 

biologie Waterplanten 0.6 0,25 0.14 Matig 

Biologie  Macrofauna 0.4 0,4 0.33 Matig 

biologie Vissen 0.45 0,25 0.07 Slecht 

BOS Stikstof 1.6 1,7 1.9 Matig 

BOS Fosfor 0.06 0,12 0.13 Matig 

BOS Zuurstof 35-120 35-120 100 Goed 

BOS pH 5.5-8 5,5-8,5 8.5 Goed 

BOS Chloride 200 200 112 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 24.5 Goed 

BOS Doorzicht 0.9 0.9 1.9 Goed 
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2. Kenmerken waterlichaam 

2.1 Administratieve gegevens Westeinderplassen 

Parameter Waarde 

KRW code NL13_07 
Watertype M27, Matig grote, ondiepe laagveenplassen 
Status Kunstmatig 

Polder of boezem Boezem 
VHR gebied Nee 
PEHS Ja 

Waterparel Nee 
Zwemwaterlocatie RO579, Westeinderplassen vanaf strand 

RO749, Westeinderplas Kudelstaart 
 

2.2 Ligging en begrenzing 

De Westeinderplassen liggen in het noordoostelijk deel van Rijnland (zie Figuur ).  
 

 
Figuur 1. Ligging van het waterlichaam in Rijnland 

 

Het waterlichaam bestaat uit de plas en de (voormalige) petgaten aan de noordzijde en de 
westzijde van de plas. 
 

De Westeinderplassen hebben een totale oppervlakte van  1031 ha, waarvan 95% (980 ha) open 
water is. Aan de Westeinderplassen is geen zoekgebied voor maatregelen toegekend. 
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Figuur 2. Waterlichaam Westeinderplassen. 

Grote Poel 

Kleine Poel 

Ringvaart 
Haarlem 

Bovenlanden 
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2.3 Functies en landgebruik 

De Westeinderplassen zijn onderdeel van het boezemsysteem van Rijnland en hebben een functie 
in het bergen van water. Op de boezemlanden tussen de Kleine Poel en de Grote Poel bevindt zich 
bebouwing. De plassen maken deel uit van de PEHS en vanuit alle vier de windrichtingen komen 
ecologische verbindingszones uit in de Westeinderplassen. Op en rond de plassen wordt veel 
gerecreëerd.  
 
Het gebied kent de volgende functies: 

- De plas heeft als onderdeel van de boezem de functie van waterberging; 
- Het gebied ligt in een ecologische verbindingszone; 
- De gehele plas heeft de functie viswater. Er vindt beroepsvisserij plaats op aal en witvis 

waaronder snoekbaars; 
- Er zijn twee aangewezen zwemwaterlocaties; 
- Er vindt recreatievaart plaats in de gehele plas. In het zuidoostelijke deel van de plas is 

een speedbotenbaan aanwezig. 
 
In onderstaande tabel is het landgebruik van de Westeinderplassen en de oeverlanden 
weergegeven. 
 

Landgebruik % 

agrarisch gras 1 

akkerbouw 0 

hoogwaardige teelten 1 

bebouwd  2 

natuur 1 

water 95 
 
 

 



_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Pagina 8 van 23  Hoogheemraadschap van Rijnland 

19.065865 

2.4 Hydrologie en morfologie 

De plassen maken deel uit van Rijnlands boezemsysteem en staan in open verbinding met het 
oostelijke deel van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (kortweg: Ringvaart). Het 
waterpeil (zomerpeil NAP -0,61 m, winterpeil NAP -0,64 m) is veel hoger dan in de omliggende 
polders (ca vier tot meer dan vijf meter). Het boezempeil is ook hoger dan de stijghoogte van het 
eerste en tweede watervoerende pakket (beiden lager dan -2 m NAP). Hierdoor is sprake van een 
inzijgingssituatie; circa 0,5-1 mm/d. De plassen worden sterk doorgespoeld met water uit de 
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. De afvoer van water uit de Westeinderplassen loopt 
voornamelijk via de Ringvaart. 
 
De plas heeft de volgende hydromorfologische kenmerken: 

- De plas staat in open verbinding met de boezem; 
- Er is  een vast streefpeil. Het zomerpeil is -0,61 mNAP, het winterpeil -0,64 mNAP; 
- Er vindt wegzijging plaats naar de omliggende polders;Vanuit de plas wordt ook water 

ingelaten naar de omliggende polders via diverse inlaatwerken. Gemiddeld gaat het om 
ruim 4 miljoen m3 per jaar. 

- De verblijftijd is relatief kort: ca. 3 maanden. 
- Ruim de helft van de plas is dieper dan 3 m. 
- De zuidwestoever van de plas (circa 6% van de totale oeverlengte van de plas) is natuurlijk 

ingericht: geen beschoeiing en een onderwatertalud van circa 1:10. Het overige deel van 
de oever is niet natuurvriendelijk ingericht en heeft een talud steiler dan 1:3. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

 

 

Defaultnorm M27 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen 
 

 

Algen 0,6 0,55 

Waterplanten 0,6 0,5 

Macrofauna 0,6 0,4 

Vissen 0,6 0,45 

  
 

Biologie  ondersteunende stoffen (BOS) 
 

 

Stikstof (mg/l) ≤ 1,3 ≤ 1,3 

Fosfor (mg/l) ≤ 0,09 ≤ 0,06 

Zuurstof (%) 60-120 60-120 

Zuurgraad 5,5-7,5 5,5-7,5 

Chloride (mg/l) ≤ 200 ≤ 200 

Temperatuur (graden celcius) ≤ 25 ≤ 25 

Doorzicht (m) ≥ 0,90 ≥ 0,90 

 
De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS)  hebben per 
watertype een defaultnorm (Stowa rapporten  2012-31 en 201-34). Deze doelen kunnen, 
onderbouwd met argumenten, worden aangepast door  de waterbeheerder. 
 
Voor de Westeinderplassen (watertype M27) zijn de doelen voor algen, waterplanten, macrofauna 
en vissen aangepast. De default-doelstelling voor algen kan niet worden omdat het water 
voedselrijk zal blijven. De algengroei wordt echter door mosselen bepekrt. We kunnen er niet 
vanuit gaan dat de mosselen permanent aanwezig blijven. Voor de doelstellingen is daarom geen 
rekening gehouden met de aan- of afwezigheid van mosselen. De situatie van 2013 is als doel 
gesteld. 
De maatregelen voor de KRW2-periode zijn vooral gericht op habitatverbetering. De verwachting is 
dat submerse vegetatie zonder verdere maatregelen gaat groeien. De recreatiedruk en het vaste 
peil beperken de ontwikkeling van submerse en oevervegetatie. Door een toename van vegetatie 
zal de macrofauna zich positief ontwikkelen en wordt het aandeel plantenminnende vissen groter. 
Bij helder water neemt het aandeel brasem af. De leeftijdsopbouw van snoekbaars is al op orde.  
 
De chemische doelen zijn voor alle waterlichamen gelijk. Het is niet mogelijk om voor de chemie de 
doelen aan te passen. De chemische doelen zijn te vinden op https://rvszoeksysteem.rivm.nl/. 

3.2 Maatregelen KRW1 en KRW2 

In de eerste (2009 tot 2015) en de tweede KRW-periode (2015-2021) zijn maatregelen voor de 
Westeinderplassen beschreven.  De maatregelen uit het “MEPGEP document” uit de eerste KRW-
periode zijn aangegeven bij KRW1, maatregelen uit het gebiedsdocument Westeinderplassen) zijn 
aangegeven bij KRW2. In onderstaande tabel is aangegeven wat op dit moment de status is van de 
maatregelen. Onder de tabel zijn de argumenten beschreven om maatregelen te laten vervallen of 
is een toelichting gegeven op de huidige stand van uitvoering. 

 
Bron Maatregel Status 

KRW1 Verdiepen Niet uitgevoerd 
KRW1 Structuurmaatregelen Niet uitgevoerd 
KRW1 Aanleg natuurvriendelijke oevers Vervallen 1) 
KRW1 Behoud natuurvriendelijke oevers Door naar KRW2 

KRW1 Vooroever met verondieping Niet uitgevoerd 
KRW1 Bestrijding drijflagen Uitgevoerd, lokaal 2) 
KRW1 Uitlaten verminderen/opheffen Niet uitgevoerd 
KRW1 Natuurvriendelijk onderhoud Niet uitgevoerd 

https://rvszoeksysteem.rivm.nl/
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KRW1 Emissiereductie in boezem Doorlopend 
KRW2 Behoud en herstel van oevers. 

Meeliften met particuliere initiatieven. 
Planvorming 

KRW2 Baggeren kopslootjes nabij de Ringvaart Vervallen 3) 
KRW2 Beheer en onderhoud natuurvriendelijke oevers Loopt 4) 
KRW2 Onderzoek naar behoud en toename 

driehoeksmosselen 
Loopt 5) 

KRW2 Onderzoek naar oorzaak achterblijven plantengroei 
ondanks gunstig lichtklimaat 

Uitgevoerd 6) 

KRW2 Onderzoek naar oorzaak overschrijding norm 
ammonium en koper 

Gestart, niet afgerond 7) 
Koper niet meer van 
toepassing8) 

 
1) Deze maatregel is in KRW2 opgepakt. Voor de Westeinderplassen zijn geen locaties 

aangewezen om natuurvriendelijke oevers te realiseren. 
2) Enkele “propellors” zijn geplaatst om drijflagen uit bewoonde omgeving weg te blazen. 

Geen overtuigend succes. 
3) De kopsloten horen tot het waterlichaam “Bovenlanden Aalsmeer”. Het baggeren is bij dat 

waterlichaam als maatregel opgenomen. 
4) Gesprekken met gebiedspartijen lopen, focus vooral op Bovenlanden, gedeeltelijk in 

Westeinderplassen. 
5) In Westeinderplassen zijn in twee jaren monsters van de mosselpopulatie genomen om de 

dichtheden en de vitaliteit te bepalen. 
6) In 2014 en 2015 is door NIOO/AKWA onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van het 

ontbreken van waterplanten in de Westeinderplassen ondanks een gunstig lichtklimaat. De 
volgende vragen zijn onderzocht: 

- Wordt het herstel van de (ondergedoken) waterplanten beperkt door beperkte kiemkracht 
van de zaadbank? 

- Wordt het herstel van de (ondergedoken) waterplanten beperkt door de aanwezigheid van 
bodemwoelende vissen en/of vraat? 

De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat er inderdaad voldoende licht aanwezig is om 
plantengroei mogelijk te maken. De kiemkracht van het sediment is zeer beperkt, 
waarschijnlijk door lage dichtheden propagulen (delen van een plant waaruit een nieuwe plant 
kan ontstaan, bijvoorbeeld zaad, een knop, een wortelstok, een spruit of een spore). Tegen de 
verwachting in groeide smalle waterpest in 2015 explosief in de Westeinderplassen. Grazers 
konden de groei niet bijhouden. 
7) Een onderzoek naar de overschrijding van ammonium is gestart. Een concept is opgeslagen 

in corsa 14.72178. Op dit moment ligt het onderzoek stil. 
8) Voor koper is sinds enkele jaren een nieuwe toetsingsmethode van kracht. Bij 

overschrijding van de norm voor koper wordt beoordeeld wat de biobeschikbaarheid is. In 
de Rijnlandse wateren blijkt koper beperkt biobeschikbaar te zijn, waardoor het risico op 
toxische effecten aanvaardbaar is. 

3.3 Ontwikkeling waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 
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3.4 Toestand 2018 

 
 
Waterplanten beginnen zich te ontwikkelen maar vooralsnog op een beperkt aantal locaties (vooral 
aan de westkant van de grote poel). Uitbreiding van planten zal waarschijnlijk niet explosief gaan. 
De visstand is eenzijdig, er zijn voornamelijk weinig kritische vissoorten aanwezig, 
plantenminnende vissoorten hebben een zeer klein aandeel in het visbestand. In de 
Westeinderplassen komt een populatie meerval voor, die gebonden is aan de rietzudden in het 
gebied. 

 
Stifstof, fosfor, ammonium en de zuurgraad zijn te hoog. Verschillende toxische stoffen voldoen 
niet aan de normen. 
 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_07. 
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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. 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. 

 
Een hoge nutriëntenbelasting van het water kan leiden tot overmatige algengroei of kroosgroei. 
ESF1 voldoet niet als de externe belasting van het water groter is dan de kritische belasting en/of 
als de hoge belasting tot uiting komt in drijflagen van algen, flab of kroos. 
 
In de Westeinderplassen is fosfor in overmaat aanwezig. De geschatte externe belasting is 2,2 g 
P/m2/jaar. De kritische belasting van de plassen ligt rond 0,2 g P/m2/jaar. De externe belasting van 
de plassen is daarmee ruim 10 keer te hoog. In de Westeinderplassen treden drijflagen van 
blauwalgen met regelmaat op. ESF1 voldoet daarom niet. 
 
De belangrijkste externe bron voor fosfor is het boezemwater. 
 
 

 

 

ESF1 rood: de belasting van de Westeinderplassen met fosfor is te hoog. 
Drijflagen van blauwalgen treden met regelmaat op. 

Maatregelen 

Er zijn twee typen maatregelen om deze sleutelfactor op groen te krijgen, aangeduid met type 1 en 
type 2. Type 1 maatregelen verlagen de externe belasting, type 2 maatregelen vergroten de 
robuustheid of draagkracht van het systeem waardoor de kritische belasting toeneemt. De 
maatregelen die kunnen worden genomen in de Westeinderplassen zijn hieronder per type 
weergegeven. 
 

Type 1 maatregelen: 
- de kwaliteit van het boezemwater verbeteren via generieke maatregelen (landbouw); 
- De plas opdelen in compartimenten om een gradiënt in waterkwaliteit te creëren. Het 

westelijke deel van de plas bevat dan vooral boezemwater, het oostelijke deel meer 
regenwater (de belasting van het oostelijk deel wordt dan lager). 

 
Type 2 maatregelen: 

- de inrichtingskenmerken van de Westeinderplassen veranderen door meer variatie in 
waterdiepte te realiseren, bijvoorbeeld door de aanleg van een diepe put in de plas. 
Hierdoor wordt de kritische belasting hoger; 

- Uitgraven van een diepe put als slibvang*); 
 

*) Werking van put is gebaseerd op netto sedimentatie, volgens de theorie van evenwichten is de 
belasting nog veel te hoog 
 
Maatregelen die niet zijn opgenomen i.v.m. significante schade op gebruiksfuncties: 

- Uitwisseling van water tussen de Westeinderplassen en de boezem beperken door geheel of 
gedeeltelijk hydrologisch isoleren. 

 
Daarbij is de verwachte effectiviteit laag: Modelmatig is doorgerekend wat de gevolgen voor de 
uitwisseling en daarmee de fosfaatbelasting zijn, als de doorgangen tussen de plassen en de 
Ringvaart vernauwd worden tot 20 à 30 meter breedte. Dat is tien maal zo smal als de doorgangen 
nu zijn. Door deze maatregel wordt de uitwisseling inderdaad lager, maar een tegengesteld effect 
is dat de kritische belasting ook lager wordt omdat de verblijftijd hoger wordt. Het gecombineerde 
effect is, dat de belasting ca. 10 maal zo hoog blijft als de kritische belasting; net als in de huidige 



_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 13 van 23 
19.065865 

situatie dus. Als de plassen helemaal worden geïsoleerd en alleen water vanuit de boezem wordt 
aangevoerd voor peilhandhaving, dan nog is de belasting te hoog. 
 

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.Dit is het geval als het gemeten doorzicht in het 

tweede kwartaal gedeeld door de diepte groter of gelijk is aan 0,6. 

 

Het doorzicht in Westeinderplassen varieert in de tijd. Door de filterende werking van 
quaggamosselen en driehoeksmosselen is het doorzicht hoger dan op grond van de externe 
belasting van de plassen wordt verwacht. De aanwezigheid van meervallen houdt mogelijk de 
dichtheid van brasems in delen van de plas lager waardoor de helderheid daar groter is. Er valt in 
een groot deel van de plas voldoende licht op de bodem om plantengroei mogelijk te maken. De 
beoordeling van ESF2 staat op groen. 
 
 

 

 

ESF 2 groen: Voldoende licht bereikt de bodem om onderwaterplanten te kunnen 
laten groeien. 
 

Maatregelen 

Er zijn geen maatregelen nodig om het lichtklimaat te verbeteren. 
 

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. 

 
Uit metingen van de hoeveelheid organische stof, stikstof, fosfor en sulfaat in het poriewater van 
de bodem blijkt dat de bodem voedselrijk is. Ook is er risico op afbraak van het veen in de bodem, 
waardoor extra fosfor vrijkomt. In potentie is er kans op nalevering die er voor kan zorgen dat er 
een (te) weelderige en monotone (uit een of twee soorten bestaande) vegetatie kan ontstaan. 
 
Tijdens het onderzoek naar achterblijven van groei van waterplanten trad een explosieve groei op 
van waterpest, die kan duiden op nalevering van fosfor uit de waterbodem. Uit de stoffenbalans 
blijkt echter dat er netto geen nalevering van fosfor uit de bodem optreedt, er wordt meer fosfor in 
de bodem opgeslagen dan dat er uit komt. 
 

 

 

ESF3 rood: de productiviteit van de waterbodem kan beperkend zijn voor de 
ontwikkeling van een gevarieerde begroeiing met ondergedoken waterplanten. 

 
Maatregelen: 

Baggeren is niet effectief tegen nalevering. 
Er zijn geen effectieve slibmaatregelen te nemen in een open watersysteem zolang er nog externe 
aanvoer van fosfor is. 
 

4.4 ESF4 habitatgeschiktheid 

Deze sleutelfactor voldoet als er voldoende geschikt habitat aanwezig is en negatieve factoren die 

het habitat beïnvloeden voor alle biologische groepen afwezig zijn. 

 

Habitat voor oeverplanten 

Ondiepe zones waar oeverplanten kunnen groeien zijn beperkt in de Westeinderplassen aanwezig. 
Het grootste gedeelte van de oevers is verhard met stortstenen of met een damwand. 
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Het vaste waterpeil in de plas en het “omgekeerde peilregime” waarbij het waterpeil in de zomer 
hoger is dan in de winter beperkt de ontwikkeling van oeverplanten. 
De intensieve recreatievaart zorgt voor golfwerking en kan zo een knelpunt zijn voor de 
ontwikkeling van oeverplanten. Beschaduwing van de oevers door bomen beperken de ontwikkeling 
van oeverplanten. 
 
Bijzonder voor het gebied zijn de “zudden” in het zuidwesten van de Grote poel: 62 ha rieteilanden 
die zich net boven het wateroppervlak bevinden. Aan de randen van de eilanden drijven 
“uitkragingen” op het water. De rietzudden scheuren af waardoor de oppervlakte van dit bijzondere 
habitat afneemt. 
 
Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 

Het grootste gedeelte van het waterlichaam is te dynamisch (te veel opwerveling van 
bodemmateriaal) voor de groei van waterplanten. Slechts een beperkt deel is geschikt (luw en 
helder genoeg) voor ondergedoken waterplanten: 

- langs de oostoever van de Grote Poel; 
- Langs de zudden aan de kant van de Grote Poel; 
- In de inhammen van de zudden langs de Ringvaart; 
- Luwe plekken in de Bovenlanden en de Rijssen, voornamelijk op korte afstand van de grote 

poel en ten westen van de Kleine Poel. 
 
Waterplanten worden aangetroffen op plaatsen met enige, maar niet te veel slibaanvoer. 
Op locaties met sterke omwoeling van de bodem door scheepvaart zijn geen waterplanten te 
vinden. Waterplanten zijn afwezig in dynamische delen van de Grote Poel en in delen die te diep 
zijn geworden door erosie of baggeren. 
 
In de Kleine Poel is veel aanslibbing waardoor de bodem ongeschikt is voor waterplanten. Het slib 
is slap en voedselrijk waardoor planten weinig houvast hebben. Bodemwoelende vissen in de 
slibrijke delen vertroebelen het water en beperken de kansen voor waterplanten verder. 
 
Op de hardere delen van de bodem leven zoetwatermosselen. Het is niet bekend of de 
aanwezigheid daarvan, door het bedekken van de bodem, belemmerend werkt op de groei van 
waterplanten. 
 
De beschaduwing door bomen langs het noordwestelijke deel van de plassen kan de groei van 
ondergedoken waterplanten beperken. 
 
Habitat voor macrofauna 

Het habitat voor macrofauna is weinig gevarieerd doordat in de plas nauwelijks ondergedoken 
waterplanten en slechts in beperkte mate oeverplanten groeien. 
 
Habitat voor vissen 

In en rond de Westeinderplassen zijn zowel diep als ondiep water aanwezig en bereikbaar, dit is 
gunstig voor vissen. Het areaal voor een gezonde visstand is groot genoeg. Het habitat in de 
plassen is voor vissen te weinig gevarieerd. De hoeveelheid structuur in de plas is onvoldoende 
doordat ondergedoken waterplanten nauwelijks en oeverplanten slechts in beperkte mate aanwezig 
zijn. Een deel van de begroeide oevers is voor vissen niet te bereiken doordat de oevers “betuind” 
zijn (groeien achter een dichte vooroeverbescherming). De zudden vormen habitat voor met name 
de meerval. 
 
De habitatgeschiktheid voor de verschillende groepen wordt beoordeeld als rood. 
 

 

 

ESF4 rood: Door de aanwezigheid van beschoeiing, golfwerking, beschaduwing 
en een slappe baggerbodem is er weinig geschikt habitat voor vegetatie. De 
beperkte aanwezigheid van vegetatie maakt het habitat voor macrofauna en 
vissen ongeschikt. 
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Maatregelen 

 

- Behoud en verbeteren van de bestaande begroeide oevers; 
o Achterstallig onderhoud uitvoeren 
o kappen van bomen om beschaduwing te verminderen 
o bosopslag in of direct achter de begroeide oevers tegengaan 

- Ondiepe begroeibare zones realiseren (bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers); 
- Luwtemaatregelen treffen om de golfwerking in de plassen te beperken ter bevordering van 

de groei van oeverplanten; 
- Herstel rietkragen na kadeverbetering (zuidzijde steenbestorting) 
- Aanbrengen van dood hout in de plassen als structuur voor macrofauna en vis; 
- Zoneren van de vaarbewegingen; 
- Afsluiten van doorvaarten waardoor voor vissen en amfibieën extra habitat en 

broedplekken ontstaan; 
- Invangen van slib sturen door selectief slootjes aan één kant af te sluiten; 
- Behoud van rietzudden: 

o beschermen tegen golfslag; 
o rietzudden blijven maaien; 
o kraggen niet uitzagen en verslepen; 

 
Niet opgenomen vanwege significante schade aan de functie: 
Beperken van de vaarbewegingen in de plassen 
 
Niet opgenomen vanwege niet effectief: 
Baggeren van het dunne mobiele slib. 

4.5 ESF5 verspreiding 

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

biologische toestand. 

 
Verspreiding van vegetatie 

Delen van waterplanten en zaden kunnen zich via water, via wind en vogels verspreiden. In de 
Westeinderplassen is een beperkte zaadbank aanwezig. De gewenste soorten water- en 
oeverplanten zijn in de omgeving van de Westeinderplassen aanwezig. Verspreiding is niet de 
beperkende factor voor vegetatie in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van macrofauna 

Macrofauna kan zich op verschillende manieren passief en actief over relatief grote afstanden 
verspreiden. Verspreiding is niet de beperkende factor voor macrofauna in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van vissen 

Vissen kun zich vrij verspreiden door de hele boezem. Verspreiding is niet de beperkende factor 
voor de visstand in de Westeinderplassen. 
 

 

 
 
ESF 5 groen: het water is bereikbaar voor planten en dieren. 

 

 

Maatregelen 

Er zijn geen maatregelen nodig om de verspreiding van planten en dieren te bevorderen. 
 

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. 
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Verwijdering van waterplanten 

De Westeinderplassen worden niet geschoond. De aangrenzende overige wateren worden 
onderhouden door de onderhoudsplichtigen. 
 
Uit onderzoek blijkt dat vissen, exotische rivierkreeften en vogels niet in staat zijn om de biomassa 
aan explosief groeiende ondergedoken waterplanten te beheersen. Als waterplanten minder 
massaal groeien dan kan begrazing een significante rol spelen (NIOO/AKWA, 2015). 
 
De schade door ganzenvraat aan oevers is in de Westeinderplassen zeer beperkt (Witteveen en 
Bos, 2018) en vormt geen bedreiging voor de rietzudden. Exotische rivierkreeften worden niet in 
staat geacht om de dikke stengels van oeverplanten te verknippen. Muskusratten worden 
gevangen in het gehele beheergebied, we gaan er van uit dat begrazing door muskusratten hooguit 
een klein effect heeft op de begroeiing van oevers. 
 

Verwijdering van vissen en andere organismen 

Op de Westeinderplassen is een beroepsvisser actief die vist op paling en witvis (waaronder 
snoekbaars en brasem). Op de plassen wordt ook gevist door een hengelsportvereniging. De 
meeste vissoorten worden na vangst teruggezet in het water. Een uitzondering op vormt de 
snoekbaars, mogelijk heeft dit effect op het aandeel en de lengteverdeling van de snoekbaars.  
Aalscholvers en reigers zullen vissen onttrekken aan de Westeinderplassen. Uit de 
visstandgegevens blijkt dat dit geen effect heeft op de lengteklassen van vissen. 
 
Exotische rivierkreeften voeden zich onder meer met macrofauna, visseneieren en met kleine vis. 
Verwijdering van macrofauna en vis door exotische rivierkreeften is naar verwachting geen 
belangrijke factor van verwijdering. Er is veel vis in de plassen, de macrofauna wordt beperkt door 
ontbrekend habitat. 
 

 

 

ESF6 groen: verwijdering van waterplanten, vis en andere fauna is geen 
beperkende factor. 

 
 

Maatregelen 

Er zijn geen maatregelen nodig, omdat verwijdering geen beperkende factor is. 
 

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 de Westeinderplassen zijn geen grote bronnen van organische belasting. De grootste belasting 
komt via de aanvoer van water uit de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder het waterlichaam 
binnen. Daarnaast dragen natuurlijke bronnen (vogels) en in mindere mate ook de recreatie bij aan 
de belasting met organisch materiaal. 
 
De zuurstofhuishouding wordt op het KRW-meetpunt als goed beoordeeld. De concentraties voor 
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV5) liggen vrijwel altijd onder de 5 mg/l. 
 
In de Westeinderplassen liggen twee zwemwaterlocaties, te weten Kudelstaart en Vrouwentroost. 
Deze locaties scoren respectievelijk uitstekend en goed (bacteriologische toets). 
 

 

 
 

ESF7 groen: Organische belasting van het waterlichaam is geen beperkende factor. 
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Maatregelen 

Er zijn geen maatregelen nodig, omdat organische belasting geen beperkende factor is. 
 

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. 

 

Oppervlaktewater 

Het KRW-waterlichaam Westeinderplassen (meetlocatie RO281) voldoet niet voor de chemische 
parameter ammonium, tributyltin (TC4ySn; ook bekend als TBT) en PFOS. In eerdere jaren werd 
ook diverse keren niet voldaan aan de norm voor koper. 
 
Volgens de toolkit varieert msPAF tussen 0 en 0,2% (waarbij waarden onder de rapportagegrens 
op ‘nul’ zijn gezet). Bij één monster (mei 2016) was de berekende msPAF echter 9,1% op basis 
van de aangetroffen concentratie van esfenvaleraat (0,03 µg/l vs. een rapportagegrens van 0,1 
µg/l).  
 
Ammonium voldoet niet, maar de concentratiepieken zijn sinds 2013 nauwelijks meer boven de 0,2 
mg N/l – vroegere rapportagegrens –uit gekomen 
 
TBT en PFOS zijn niet op de KRW-meetlocatie RO281 in het KRW-waterlichaam zelf aangetroffen 
maar op de gekoppelde meetlocatie van het Toestand- en Trendmonitoring meetnet RO021B (bij 
boezemgemaal Halfweg). Er zijn vooralsnog binnen KRW-waterlichaam Westeinderplassen geen 
lokale bronnen van deze stoffen bekend. Aanpak van deze stoffen lift vooral mee met het generiek 
emissiebeleid. 
 

De toetswaarden voor koper zijn sinds 2009 vrij constant tussen 3 - 4 µg/l. Hiermee wordt de 
jaargemiddelde KRW-norm voor koper overschreden. Met de tweedelijns beoordeling, waarbij ook 
rekening wordt gehouden met de biobeschikbaarheid, blijkt koper geen probleem te zijn voor de 
ecologische waterkwaliteit. 
 
Waterbodem 

Er zijn geen kwaliteitsanalyses beschikbaar voor de waterbodem in Westeinderplassen. 
 
Organismen 

Er zijn geen gehalten toxische stoffen in organismen bepaald. 
 
 

 

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

 
Maatregelen 

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

- (Es)fenvaleraat: De toegelaten middelen (insecticiden) met deze werkzame stof mogen nog 
tot 1 juli 2019 worden toegepast in de landbouw (akkerbouw, bollenteelt, en grasland) en 
op sportvelden. Vanaf dat moment is het gebruik verboden. Vanwege deze ontwikkeling 
zijn maatregelen gericht op deze specifieke stof niet nodig. 

- Tributylltin en PFOS: Deze stoffen zijn niet in het waterlichaam zelf aangetroffen en er geen 
aanwijsbare bronnen in het waterlichaam bekend. Geen stofspecifieke maatregelen buiten 
het generiek emissiebeleid. 
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4.9 Conclusie ESF 1-8 

De productiviteit van water en waterbodem is te hoog. Het habitat is ongeschikt voor de 
ontwikkeling van een divers ecosysteem. Verschillende toxische stoffen voldoen niet aan de 
normen. 

 
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. Verslag gebiedsproces waterlichaam Westeinderplassen  

5.1 Inleiding  

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 

Op basis van de opgehaalde input is het onderstaande advies opgesteld ten aanzien van de 
maatregelenlijst. 
 
Er is sprake van een lopend proces in en om de Westeinder plassen Aalsmeer (in de praktijk altijd 
samengepakt met de Bovenlanden). Op dit moment worden ook maatregelen voorbereid en eind 
van dit jaar uitgevoerd. Er is niet één bijeenkomst georganiseerd voor het gebiedsproces, maar er 
wordt een beeld geschetst van de huidige stand van zaken en afspraken met de stakeholders met 
een uitspraak over mogelijke nieuwe maatregelen. 
 
Zie ook de toelichting per maatregel! 
 
Generieke maatregelen: maatregelen 1 en 2 zijn prima, misschien op wat langere termijn. 
 

Maatregel 1 Kwaliteit boezemwater verbeteren via generieke maatregelen (landbouw) 
Maatregel 2 Generieke maatregelen verminderen ammoniak (zuiveringen, landbouw) (= 

generieke landbouw- en emissiemaatregelen) 
 
Specifieke maatregelen:  

 Altijd goed: 4, 5, 9 (maar loopt ook al deels), 10  loopt: 4, 5, 9 
Maatregel 1 Verdiepingen aanbrengen (verhogen kritische belasting) 
Maatregel 2 Diepe put graven als slibvang 
Maatregel 4 Behoud en verbeteren van de bestaande begroeide oevers 

Verbeteren van de randvoorwaarden van de bestaande begroeide oevers:  
o uitvoeren achterstallig onderhoud aan natuurvriendelijke oevers 
o kappen van bomen om beschaduwing te verminderen 
o bosopslag in of direct achter de begroeide oevers tegengaan 

Maatregel 5 Ondiepe begroeibare zones realiseren (aanleg natuurvriendelijke oevers)  

Maatregel 9 Behoud van rietzudden 
- Beschermen tegen golfslag 
- Voortzetten maaibeheer 
- Verbod afzagen rietzudden 

Maatregel 10 Aanbrengen dood hout als structuurelement 
 

 Klaar: 6 
 
Maatregel 6 Herstel rietkragen na kadeverbetering (zuidzijde steenbestorting)  

 
 Niet doen: 3, 7, 8, 11  

 
Maatregel 3 De plas opdelen in compartimenten  

Maatregel 7 Zoneren van de vaarbewegingen 
Afsluiten van doorvaarten  

Maatregel 8 Luwtemaatregelen treffen om de golfwerking in de plassen te beperken ter 
bevordering van de groei van oeverplanten  

Maatregel 11 Invangen van slib door selectief slootjes aan één kant af te sluiten 
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5.3 Conclusie SF9 

Belangrijk is om hier in de gaten te houden wat er wordt aangelegd ten opzichte van het hele 
gebied. Er worden nu maatregelen uitgevoerd met de toegezegde financiering. Na uitvoering is het 
belangrijk om te herijken op wat er is gerealiseerd en het effect daarvan op de KRW-doelen, 
voordat besloten wordt over nieuwe maatregelen.  

 
Maatregelen Westeinderplassen ESF Code Advies SF9 

Kwaliteit boezemwater verbeteren via generieke maatregelen; 1 G01 Lange termijn 
Verdiepingen aanbrengen (verhogen kritische belasting) 1 IN12 Lange termijn 
Diepe put graven als slibvang 1 IN12 Prima 
    
Behoud en verbeteren van de bestaande begroeide oevers 
Verbeteren van de randvoorwaarden van de bestaande begroeide 
oevers:  

o uitvoeren achterstallig onderhoud aan 
natuurvriendelijke oevers 

o kappen van bomen om beschaduwing te 
verminderen 

o bosopslag in of direct achter de begroeide oevers 
tegengaan 

4  
 
BE06 
 
BE06 
 
BE06 

Gebeurt al, 
uitbreiding 
mogelijk 

Ondiepe begroeibare zones realiseren (aanleg natuurvriendelijke 
oevers) 

4 IN18 Gebeurt al, 
uitbreiding 
mogelijk 

Herstel rietkragen na kadeverbetering (zuidzijde steenbestorting) 4 BE02 Al afgerond 

Behoud van rietzudden 
- Beschermen tegen golfslag 
- Voortzetten maaibeheer 
- Verbod afzagen rietzudden 

4  
IN20 
BE03 
S03 

Doen  

Aanbrengen dood hout als structuurelement 4 IN18 Is mogelijk 

    
Generieke maatregelen verminderen ammoniak (zuiveringen, 
landbouw) 

8 G01 Doen  

 
Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd om vier maatregelen (zoneren en afsluiten, 
luwtemaatregelen, plas opdelen in compartimenten en invangen van slib) af te laten vallen. Een 
gedeelte van de maatregelen is inmiddels uitgevoerd in KRW2. Alle andere voorgestelde 
maatregelen kunnen op de definitieve maatregelenlijst. Er zijn geen aanvullende maatregelen aan 
toegevoegd.   
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6. Synthese 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRW-portaal 

 

Maatregel omschrijving 

ESF 

Maatregel-

code 
Maatregeltype ID 

     

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

8 

S06 

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

NL13_48-030 

Behoud en verbeteren van de 
bestaande begroeide oevers: 
bosopslag in of direct achter de 
begroeide oevers tegengaan 4 

BE06 
Onderhoud kappen en 
snoeien langs oevers 

onderdeel van 
Beheer en 
behoud 
oeverbegroeiing 

Behoud en verbeteren van de 
bestaande begroeide oevers: 
kappen van bomen om 
beschaduwing te verminderen 4 

BE06 
Onderhoud kappen en 
snoeien langs oevers 

onderdeel van 
Beheer en 
behoud 
oeverbegroeiing 

Behoud en verbeteren van de 
bestaande begroeide oevers: 
uitvoeren achterstallig onderhoud 
aan natuurvriendelijke oevers 4 

BE06 
Onderhoud kappen en 
snoeien langs oevers 

onderdeel van 
Beheer en 
behoud 
oeverbegroeiing 

Behoud van rietzudden: 
voortzetten maaibeheer 4 

BE03 
Behoud en beheer 
oeverbegroeïng 

NL13_48-013 

Generieke maatregelen 
verminderen ammoniak 
(zuiveringen, landbouw) 8 

G01 
Brongericht nutrienten - 
landelijk beleid 

BM/GB 

Overige maatregelen - landelijk 
beleid diffuse bronnen 

8  
G04 

Overige maatregelen - 
landelijk beleid diffuse 
bronnen BM/GB 

Uitvoering vismigratieplan 

4 
IN15 Uitvoering vismigratieplan 

NL13_48-024 
 

Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,55 0,6 0,66 Goed 

Biologie Waterplanten 0,5 0,25 0,14 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,4 0,4 0,33 Matig 

Biologie Vissen 0,45 0,25 0,07 Slecht 

BOS Stikstof 1,6 1,7 1,9 Matig 

BOS Fosfor 0,06 0,12 0,13 Matig 

BOS Zuurstof 35-120 35-120 100 Goed 

BOS pH 5,5-8,0 5,5-8,5 8,5 Goed 

BOS Chloride 200 200 112 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 24,5 Goed 

BOS Doorzicht 0,9 0,9 1,9 Goed 
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Bijlage 1. Toelichting op doelaanpassing 

Toelichting 

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

- Expert judgement en aquokit; 
- KRW-verkenner. 

 

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

aquaokit. 

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

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Stikstof 1,6 1,3 Matig 1,7 Matig 

 
Generieke emissiemaatregelen gaan waarschijnlijk een 10% verbetering in het waterlichaam brengen voor 

stikstof. Doel wordt 1,7mgN/l. 

 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,06 0,13 Ontoereikend 0,12 ontoereikend 

 
Generieke emissiemaatregelen gaan waarschijnlijk een 10% verbetering in het waterlichaam brengen voor 

fosfor. Doel wordt 0,12mgP/l. 

 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS pH 5.5-
8 

8,5 Ontoereikend 8,5 Ontoereikend 

 
Er wordt op basis van de voorgestelde maatregelen geen grote verlaging in pH verwacht, de 
huidige situatie wordt doel. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterpla
nten 

0,6 0,14 Slecht 0,25 Ontoereik
end 

 
Op basis van de trend, resultaten in het verleden en het behoud van begroeide oevers is een 
toetswaarde van 0,25 in 2027 mogelijk. Doel wordt 0,25 EKR.  

 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofau
na 

0,4 0,33 Matig 0,4 Goed 

 
Op basis van in het verleden behaalde resultaten op de macrofauna maatlat en het behoud van 
huidige situatie wordt geen doelaanpassing voor macrofauna voorgesteld. Doel blijft 0,4EKR. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie vissen 0,45 0,07 Slecht 0,25 Ontoereikend 

 
Op basis van het verleden behaalde resultaten is 0,25 mogelijk voor vis. Het doel wordt 0,25 EKR. 
Brasem blijft de dominante vissoort in het meer. 
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Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-Verkenner. 

 
Na indiening van de aangepaste-lijst naar aanleiding van het technisch document voor 
Westeinderplassen 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. 
 
Westeinderplassen 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 

0
9 

Westeinderpla
ssen 

M27 NL13_07 other Vol 10355555 The_geom 

 
Westeinderplassen, NL13_07 is een M27. In de volgende tabel zijn de gekozen parameters 
weergegeven die relevant zijn voor M27. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

1,7 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,12 Zie EJ 

Shore Oeverinrichting (3 
klassen) 

2,01 Huidige situatie 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klassen) 2 Vast peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Westeinderplassen de volgende GEP waarden 
volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-maatlat die geldt 
voor M27. 
 
Vis (GEP: 0,46) 
Alg (GEP: 0,49) 
Macrofyten (GEP: 0,4) 
Macrofauna (GEP: 0,45) 
 
De KRW verkenner heeft geen goede schatting van de huidige situatie. Hierdoor is ook geen goede 
schatting voor de toekomst te maken. 
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