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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

KRW-toetsing 

 

 
 
De biologie in de Zoetermeerse Plas wordt als ‘slecht’ beoordeeld. Met name de visstand 
is hier debet aan. Daarnaast is eutrofiëring een probleem, getuige de oordelen voor stik-
stof, fosfor en ammonium.  
De chemie scoort ‘voldoet’. De aangetroffen nieuwe prioritaire stoffen waarvoor dit wa-
terlichaam niet voldoet, zijn niet in Zoetermeerse Plas maar in het gekoppelde Toestand- 
en Trendmonitoringspunt bij boezemgemaal Katwijk gemeten. 
 
ESF-analyse 

 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  
ESF2 Licht  

ESF3 Productiviteit bodem  
ESF4 Habitatgeschiktheid  
ESF5 Verspreiding  

ESF6 Verwijdering  
ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  

 
Uit de analyse aan de hand van de ecologische sleutelfactoren (ESF) blijkt dat de fosfor-
belasting van de Zoetermeerse Plas veel te hoog is. Voornaamste bron is water uit water-
lichaam Vaarten Nieuwe Driemanspolder (stedelijk gebied Zoetermeer) via vakgemaal de 
Leyens. Als gevolg daarvan treden algenbloeien op, gaat de zuurgraad omhoog, waar-
door ammonium eerder niet voldoet. 
Daarnaast is het doorzicht in de Noordhovense Plas ontoereikend door opgewerveld slib, 
waardoor de onderwatervegetatie onvoldoende tot ontwikkeling komt. Omdat de water-
planten ook habitat zijn voor andere soorten (vissen en macrofauna) zijn deze biolo-
gische maatlatten ook niet goed op orde (score: matig tot slecht). 
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Maatregelen 
 
Type maatregel ESF Maatregel-

code 

Aanleg leefgebieden flora en fauna 1 NL13_48-023 
Omleiden/scheiden waterstromen (4x) 1, 8 NL13_48-019 
Aanleg natuurvriendelijke oevers 4 NL13_48-021 
Visveilig > vismigratie plan 5 NL13_48-024 
Slibmaatregelen 7 NL13_48-014 
KRW-voorlichtingsprogramma (3x) 7, 8 NL13_48-027 
Afspraken maken over het opheffen van ongezuiverde lozingen (4x) 7, 8 NL13_48-018 
Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, n-u, u) 8 NL13_48-030 

 
Naast uitvoering van generieke landelijke en regionale beleid zijn bovenstaande maatre-
gelen nodig om de knelpunten aan te pakken. Genoemde maatregelen zijn in het proces 
van KRW2/watergebiedsplan tot stand gekomen en bestuurlijk vastgesteld. De (aanvul-
lend) geformuleerde maatregelen uit voorliggende ESF-analyse zijn hierin niet meege-
nomen. Deze laatste maatregelen kunnen na 2027 in beeld komen indien de ontwikkeling 
van de waterkwaliteit achterblijft.  
Met het vastgestelde maatregelpakket wordt de belasting van de Zoetermeerse Plas 
drastisch aangepakt met ingrijpende wijzigingen in het watersysteem. De gemeente Zoe-
termeer is hierbij een belangrijke stakeholder, die ook een grote rol vervult bij uitvoering 
van inrichtingsmaatregelen in de omgeving, aanpak van eventuele emissies uit riolering 
en communicatie richting de ingelanden. 
 
 
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 0,41 Matig 

biologie Waterplanten 0,45 0,4 0,29 Ontoereikend 

Biologie  Macrofauna 0,5 0,45 0,38 Matig 

biologie Vissen 0,45 0,4 0,14 Slecht 

BOS Stikstof 1,3 1,3 1,7 Ontoereikend 

BOS Fosfor 0,09 0,09 0,16 Ontoereikend 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 111 Goed 

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

BOS Chloride 300 300 271 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 21,7 Goed 

BOS Doorzicht 1,1 1,1 2,1 Goed 

 
Uit de technische doelaanpassing volgt een (beperkte) wijziging van de doelen voor 
KRW3 voor de ecologische maatlatten Waterplanten, Macrofauna en Vissen. 
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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_10 

Figuur 1 ligging 

KRW meetpunt ROP022A03 
Watertype Matig grote diepe gebufferde meren 

(M20) 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Polder 
N2000-gebied Nee 
Zwemwaterlocatie ROP022A05 Noord Aa - strand 

ROP022A17 Noord Aa - speelvijver 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam ligt in het zuiden van Rijnland, zie Figuur 1. De Zoetermeerse Plas ligt 
ten noorden van Zoetermeer.  
 
Alle grote wateroppervlakken zijn als waterlichaam begrenst. 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 hoofdwatergan-
gen). 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 betreffen-
de waterlichaam en worden de doelen van het waterlichaam afgestemd op de mogelijk-
heden in het zoekgebied. 
 

 

Het KRW-waterlichaam Zoetermeerse Plas bestaat uit twee delen: de westelijk gelegen 
grote plas en de oostelijk gelegen Noordhovense Plas. Deze twee delen staan met elkaar 
in open verbinding. Ten oosten van de Noordhovense Plas ligt nog een plas, de Benthui-
zerplas. Dit gedeelte is door twee stuwen van de Noordhovense Plas afgesloten en hoort 
niet bij het waterlichaam Zoetermeerse Plas. Het waterlichaam en het zoekgebied zijn 
weergegeven in figuur 2.  
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Figuur 2. Begrenzing KRW-waterlichaam Zoetermeerse Plas 
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2.3 Functies, landgebruik 

De plas is een recreatiewater dat ontstaan is door zandwinning voor de Zoetermeerse 
wijken. Deze diepe plas vervult de volgende functies: 

- Bergen en afvoeren van water van het stedelijke gebied van Zoetermeer. 
- Zwemwater: Er zijn twee aangewezen zwemwaterlocaties. De oostelijke spartel-

vijver is via een landtong half van de plas afgescheiden, zodat kinderen veilig in 
het water kunnen poedelen. 

Daarnaast wordt de plas gebruikt: 
- Visserij: Er is één beroepsvisser die op paling vist. Sportvissers vissen op witvis. 
- Recreatievaart: Er zijn twee havens en twee zeilverenigingen. Gemotoriseerde 

(m.u.v. elektrisch) vaart is verboden. 
- Duiken. 

 
Het landgebruik van het peilvak waarin de Zoetermeerse Plas ligt, is weergegeven in on-
derstaande tabel en figuur 3. Een deel van het wat is ingedeeld als bebouwd (m.n. ten 
noorden en westen van de plas), betreft onverhard terrein met een recreatieve functie. 
 

Landgebruik % 

agrarisch gras 3% 

akkerbouw 0% 

hoogwaardige teelten 0% 

bebouwd  48% 

natuur 7% 

water 42% 

 
De waarden in de tabel betreffen 
het landgebruik in het peilgebied 
van de Zoetermeerse Plas  
(zie zwarte lijn in figuur 3) 

 
 
Figuur 3. Landgebruik rond de  

Zoetermeerse Plas (bron: LGN7) 

 

2.4 Hydrologie 

De Zoetermeerse Plas is een diepe plas met een maximum waterdiepte van ca. 30 meter 
(zie figuur 4). ’s Zomers is het meer gestratificeerd. Dit betekent dat het bovenste deel 
(ca. 6 meter) warm wordt en niet mengt met het koudere deel daaronder. De plas heeft 
een vast peil (-4,02 m NAP), maar bij hevige neerslag fungeert de plas als opvanglocatie 
van polderwater om de boezem tijdelijk te ontlasten. De waterstand kan hierdoor sterk 
variëren, soms tot 0,5 meter verschil. De verblijftijd in de plas is ongeveer 1 jaar. 
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Figuur 4. Diepteverdeling KRW-waterlichaam Zoetermeerse Plas 

 
Vanuit Rijnlandse boezem (in wateroverlastsituaties in de boezem) en vanuit waterli-
chaam Vaarten Nieuwe Driemanspolder/stedelijk gebied Zoetermeer (via gemaal de Ley-
ens) komt water in de plas. Met name via gemaal Langeland en in mindere mate via ge-
maal Nieuwe Polder wordt water weer uitgemalen naar respectievelijk de tussenboezem 
van Zoetermeer of Rijnlandse boezem. Het water van de tussenboezem wordt onder vrij 
verval weer ingelaten in het waterlichaam Vaarten Nieuwe Driemanspolder. Hierdoor ont-
staat circulatie waar beide waterlichamen – Vaarten Nieuwe Driemanspolder en Zoeter-
meerse Plas - onderdeel van uitmaken. 
 
In de naastgelegen polder wordt de piekberging Nieuwe Driemanspolder ontwikkeld. De 
realisatie van de piekberging is voorzien in de periode 2016-2020. Hierna zal de door-
stroming door het stedelijk gebied veranderen. De afvoer wordt verplaatst naar het 
zuidwesten. De circulatie wordt aangepast en zal niet meer via de Zoetermeerse Plas 
verlopen (zie figuur 5). Ten behoeve van peilbeheer in de plas en als berging bij hevige 
neerslagsituaties zal waterinlaat via gemaal De Leyens blijven bestaan. 
 

   
Figuur 5. Globale doorstroming (blauwe pijlen) van het KRW-waterlichaam Vaarten Nieuwe Drie-

manspolder (roze gebied) in de huidige situatie (links) en de toekomstige situatie (rechts). De aan-

voer naar Zoetermeerse Plas wordt in de toekomstige situatie veel kleiner 

 
In het watergebiedsplan Zoetermeer-Zoeterwoude (18.159575) is besloten diverse maat-
regelen te treffen om de waterkwaliteit te verbeteren (zie ook paragraaf 3.2). 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

. Defaultnorm M20 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen 
 

 

Algen 0,6 0,6 

Waterplanten 0,6 0,45 

Macrofauna 0,6 0,5 

Vissen 0,6 0,45 

  
 

Biologie  ondersteunende stoffen (BOS) 
 

 

Stikstof (mg/l) ≤ 0,9 1,3 

Fosfor (mg/l) ≤ 0,03 0,09 

Zuurstof (%) 60-120 60-120 

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

Chloride (mg/l) ≤ 200 300 

Temperatuur (graden Celcius) ≤ 25 25 

Doorzicht (m) ≥ 1,7 1,1 

 
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 zijn in het gebieds-
document Zoetermeerse Plas (Rijnland, 30 oktober 2013. Corsa 13.50559) onderbouwd. 
 
Voor de Zoetermeerse Plas (watertype M20) is rekening gehouden met een achtergrond-
belasting van zoute kwel uit de omgeving. De doelen voor de biologische kwaliteitsele-
menten zijn hierop aangepast en houden rekening met de huidige situatie. 
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 

Monitoring ontwikkelingen Meeslouwer-
plas 

KRW1 Ingetrokken; o.b.v. studie en 
heroverwegingen 

Vispasseerbaar maken kunstwerken (1 
stuks) 

KRW1 Vervallen 

Onderzoeksmaatregel landbouwemissies 
veenweidegebied 

KRW1 Uitgevoerd 

Onderzoeksprogramma AWZI KRW1 Uitgevoerd 
Behoud en beheer oeverbegroeiing (3 
km) 

KRW2 In voorbereiding 

Ontwikkelen integrale visie watersys-
teem in en rond Zoetermeer 

KRW2 Uitgevoerd 

Maatregelen tbv landbouwemissies 
veenweidegebied 

KRW2 In voorbereiding 

Onderzoek naar de oorzaak overschrij-
ding norm ammonium 

KRW2 Uitgevoerd 

Gemaal de Nieuwe Polder visvriendelijk 
maken (1 stuks) 

KRW2 (was KRW3) In onderzoek 

Landtong bij spartelvijver gedeeltelijk 
afgraven (1 stuks) 

KRW2 (was KRW3) In voorbereiding 

Polders afkoppelen / omleiden water-
stromen 

KRW2 (was KRW3) In voorbereiding 

Spartelvijver doorspoelen KRW2 (was KRW3) In onderzoek 



 

Pagina 10 van 28  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.102965 

Maatregel Bron Status 

Verticaal mengen (“reserve”) KRW2 (was KRW3) Wordt ingezet wanneer nood-
zakelijk 

Water van gemaal De Leyens zuiveren 
van fosfor (“reserve”) 

KRW2 (was KRW3) Wordt ingezet wanneer nood-
zakelijk 

 
Aanpak van Zoetermeerse Plas is naar voren gehaald van SGBP3 naar SGBP2. De te ne-
men maatregelen KRW2 zijn tot stand gekomen op basis van een analyse van ecolo-
gische sleutelfactoren. Deze analyse staat in de genoemde documenten beschreven. 

In de Zoetermeerse Plas heeft twee jaar een pilot gelopen om met ultrasone geluidsgol-
ven algen te bestrijden. Dit systeem bleek niet effectief te zijn. 

Vanwege voortschrijdend inzicht en een grotere bestuurlijke ambitie is er voor gekozen 
om het KRW2 gebiedsdocument (2013) nader te analyseren en verder uit te werken. An-
no 2019 is het nog niet tot daadwerkelijke uitvoering gekomen. Wel zijn er essentiële 
besluiten genomen over de te nemen maatregelen. Hiervoor is nauw afgestemd met ver-
schillende afdelingen bij Gemeente Zoetermeer (zie bijlage 1). Op strategisch niveau is 
een Strategische Samenwerkingsagenda overeengekomen en op tactisch-operationeel 
niveau is een maatregelenlijst overeengekomen (zie hoofdstuk 5). De Verenigde Verga-
dering van Rijnland heeft in januari 2019 ingestemd met de verdere uitwerking en uit-
voering van het maatregelenpakket en hiervoor voorbereidingskrediet verleend (Corsa 
18.159575). Momenteel wordt door Rijnland in nauwe samenwerking met Gemeente 
Zoetermeer en een adviesbureau gewerkt aan voorbereiding van de uitvoering. De uit-
voering van maatregelen zal met name plaats vinden in de derde planperiode (KRW3).  

3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 
 
Er is geen duidelijke trend waarneembaar in bovenstaande figuren. De toetswaarden 
voor de biologische maatlatten voldoen niet aan het doel. 
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3.4 Toestand 2018 

De toestand van het waterlichaam wordt jaarlijks getoetst en gerapporteerd. Het oordeel 
2019 - de toestand van de ecologische doelen in 2018 - wordt in onderstaande figuur 
weergegeven.  
 

 
 
Biologie: Het KRW-oordeel voor biologie in de Zoetermeerse Plas is ‘Slecht’ vanwege de 
score voor vissen. Daarnaast scoren de voedingsstoffen stikstof en fosfor ‘Ontoereikend’ 
en voldoet ammonium niet.  
Chemie: Het KRW-oordeel voor chemie in de Zoetermeerse Plas is ‘Voldoet’. De aange-
troffen nieuwe prioritaire stoffen waarvoor dit waterlichaam niet voldoet, zijn niet in Zoe-
termeerse Plas maar in het gekoppelde Toestand- en Trendmonitoringspunt bij boezem-
gemaal Katwijk gemeten. 
 
Het meest actuele toetsingsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_10. 
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4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

4.1 ESF1 productiviteit water 

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

dan uitgeput in het groeiseizoen in combinatie met lage algenbiomassa. Troebelheid door algen 

treedt in dat geval niet of nauwelijks op. Er kan een soortenrijke onderwatervegetatie ontstaan met 

langzaam groeiende onderwaterplanten die het water helder houden. Dominantie van voedsel min-

nende onderwaterplanten zoals gedoornd hoornblad treedt niet op. 

 

Drijflagen van giftige algen treden regelmatig op in de Zoetermeerse Plas. De mate van 
overlast (grootte van de drijflaag en frequentie van optreden van drijflagen) is per jaar 
verschillend. De drijflagen leiden tot zwemverboden en er is overlast van drijflagen in het 
boezemwater waarop het water van de Zoetermeerse Plas wordt uitgeslagen. 
De dominantie van drijflaagvormende algen in de plas duidt erop dat de productiviteit 
van het water te hoog. Er zijn te veel nutriënten. Snelgroeiende algen kunnen gaan woe-
keren. Ze verstikken de langzaam groeiende onderwaterplanten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur: Externe P-belasting (kg/jaar) van de Zoeter-

meerse Plas 

    Overige bronnen 

    Gemaal De Leyens 

    Excessieve belasting  

    Toelaatbare belasting 
 
 

Het water uit het stedelijk gebied dat via De Leyens op de plas wordt gepompt vormt 
veruit de grootste bron van fosfor voor de Zoetermeerse Plas (zie bovenstaande figuur). 
De bijdrage van het inlaatwater uit de boezem waarmee de plas op peil wordt gehouden, 
en inzet van de noodbemaling uit Polder de Noordplas (loost op de Noordhovense Plas) 
zijn in vergelijking tot eerstgenoemde aanvoerroute beperkt. 
Daarom zijn de maatregelen m.n. gericht op aanpak van aanvoer via gemaal De Leyens. 
 

 



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 13 van 28 
19.102965   

 

 
 

ESF1 is rood: De aanvoer van fosfor is te hoog. 

Maatregelen 

Verminderen van de nutriëntenbelasting door: 
- Omkering watersysteem. Hierbij maakt de Zoetermeerse Plas geen onderdeel 

meer uit van de circulatie van water tussen waterlichaam Vaarten Nieuwe Drie-
manspolder en de Zoetermeerse tussenboezem. Deze maatregel omvat een reeks 
van maatregelen in het watersysteem en waterbeheer in het stedelijk gebied van 
Zoetermeer waarmee de belasting van de Zoetermeerse Plas kan worden geredu-
ceerd. Deze zijn vastgelegd in peilbesluit PBS-00317 Piekberging Nieuwe Drie-
manspolder en zal worden uitgevoerd na afronding van het project Piekberging 
Nieuwe Driemanspolder. Het omvat onder andere een aanpassing peilbeheer, het 
aanleggen van een nieuwe verbinding tussen de huidige peilvakken WW-17A en 
WW-17C ten noorden van het Westerpark, automatiseren van inlaat Stompwijkse 
vaart en verplaatsing van gemaal Langeland naar een locatie in het stedelijk ge-
bied (“Griekenlandlaan”). (uitvoering WGP/KRW2) 

- Alternatieve locatie voor noodbemaling vanuit polder de Noordplas tijdens calami-
teiten, zodat niet meer geloosd hoeft te worden op de Noordhovense Plas (ook ten 
behoeve van ESF8 m.b.t. gewasbeschermingsmiddelen). (uitvoering WGP/KRW2)  

- Defosfateren water dat door vakgemaal De Leyens op de Zoetermeerse Plas wordt 
uitgeslagen (afgevallen in WGP/KRW2). 

- Verruiming marges voor het peilbeheer. De beheermarges wijzigen van vast peil 
naar 10 cm hoger en 20 cm lager dan huidig peil. Hierdoor is minder inlaatwater 
nodig. Onderzoek kan uitwijzen of er nog verdere verruiming van de beheermar-
ges haalbaar zijn. 

- Optimaliseren waterbeheer. Alleen boezemwater inlaten ten behoeve van peilbe-
heer. Bij de nodige inlaat voor peilhandhaving de inlaat selecteren waar het water 
het meest schoon wordt geacht. 

- Afkoppelen van overige bronnen van fosfor op de Zoetermeerse Plas (onderbema-
ling Broekweg; WW-17-OB04) 

 
N.B. Geen overtollig water uit de Zoetermeerse Plas via de Benthuizerplas afvoeren. 
 
Als de maatregelen om de productiviteit van het water niet voldoende effect sorteren en 
overlast door drijflagen van cyanobacteriën blijft bestaan, dan kunnen de volgende maat-
regelen worden genomen om de symptomen te bestrijden: 

- Mengen van de waterkolom met behulp van een menginstallatie 
 

4.2 ESF2 licht 

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

ter komt zodat ondergedoken waterplanten kunnen groeien. 

 

Het doorzicht in de Zoetermeerse Plas bedraagt in het 2e kwartaal gemiddeld twee tot 
drie meter. De diepte waarop planten nog kunnen ontkiemen en voldoende licht ontvan-
gen om te kunnen groeien is ongeveer drie tot vijf meter. Ondanks het grote doorzicht 
komt te weinig licht op de bodem van de Zoetermeerse Plas terecht. Groei van onderge-
doken waterplanten is in het grootste gedeelte van de Zoetermeerse Plas niet mogelijk 
(op enkele ondiepere gedeelten langs de randen van de plas na). 
 
Het doorzicht in de Noordhovense Plas is kleiner dan het doorzicht van de Zoetermeerse 
Plas. Dit is een gevolg van een hoog gehalte aan zwevend stof o.a. door bodemwoelende 



 

Pagina 14 van 28  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.102965 

vis. Groei van ondergedoken waterplanten is mogelijk tot een diepte van ongeveer an-
derhalve meter. De Noordhovense Plas heeft een diepte van ca 2,25 meter, aan de ran-
den iets ondieper. Ondergedoken waterplanten kunnen in het grootste deel van de 
Noordhovense Plas niet groeien. 
 

 

 
ESF 2 is rood: In de Noordhovense Plas dringt onvoldoende licht door tot op de 
bodem als gevolg van zwevend stof in het water. 
 

Maatregelen 

- Actief visstandbeheer. Wegvangen van bodemwoelende vis, onder voorwaarde dat de 
maatregelen om ESF1 op groen te krijgen allemaal zijn uitgevoerd en het gewenste 
resultaat is bereikt. 

- Lokaal verondiepen Noordhovense Plas. Hierdoor ontstaan er delen waar wel vol-
doende licht op de bodem komt. Dit kan langs de randen van de plas maar is in prin-
cipe ook mogelijk in het midden van de Noordhovense Plas. 
 

4.3 ESF3 productiviteit bodem 

De productiviteit van de bodem voldoet als deze geen beperking is voor het ontstaan van een di-

verse plantengroei en algenbloei niet optreedt. 

 
De nutriëntenbalans laat zien dat er retentie van fosfor optreedt in de plas. Een groot 
deel van het fosfor dat de plas binnenkomt verlaat de plas niet. Tegelijkertijd laat het 
concentratieverloop van fosfor in de plas zien dat fosfor verdwijnt uit het systeem (dit 
kan alleen via sedimentatie naar de bodem zijn) en de bodem dus als een “sink” functio-
neert en niet als een bron van fosfor voor de plas. 
 

 

 
ESF3 is groen 

 
Maatregelen 

N.v.t. 
 

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 

In het stedelijk gebied van Zoetermeer is een groot deel van de oevers van de Zoeter-
meerse Plas beschoeid. Een groot deel van de overige taluds is verdedigd met stenen, 
puin, open stenen of betonmatten. Een beperkt deel van de oevers in onverdedigd. Hier-
van is een deel in gebruik als zwemstrand. In de Noordhovense Plas is een klein gedeelte 
van de oevers ingericht als plas-dras oever of als plas-dras oever achter een vooroever-
verdediging. Ongeveer 15% van de oeverlengte van dit waterlichaam is natuurvriendelijk 
ingericht (flauwe taluds). 
Op de onderstaande figuren is oeververdediging in de plassen op kaart weergegeven. 
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Alleen langs de westelijke oever is een onbeschoeide rietkraag aanwezig. Circa 40% van 
de oeverlengte van de Zoetermeerse Plas is begroeid. Ondanks de vele verharde oever-
verdedigingen in de Noordhovense Plas, groeit langs een groot deel van de oevers een 
strook oeverplanten. Gezamenlijk is ruim 50% van de oevers van plassen begroeid.  
 
Vanwege de grote strijklengte veroorzaakt de wind golfslag op de plas. De oeverbegroei-
ing aan de oost- en noordoostzijde van de plas duiden erop dat deze niet belemmerend is 
voor de ontwikkeling van oevervegetatie. 
 
Conclusie: ondanks de vele verharde oevers wordt de gewenste 60% begroeide oevers 
toch bijna gehaald. 
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Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 

In de Zoetermeerse Plas zijn nauwelijks ondiepe zones aanwezig waar ondergedoken 
waterplanten of drijfbladplanten kunnen groeien. Het areaal geschikt habitat voor deze 
soorten is beperkt voor deze groepen planten. Wel zijn er in de plas verschillende soorten 
planten aangetroffen, waaronder meerdere soorten fonteinkruid. De hoeveelheden blij-
ven echter beperkt. 
Op meerdere locaties met enige luwte blijken drijfbladplanten aanwezig te zijn (o.b.v. 
luchtfoto 2017). Er zijn voldoende luwe plekken aanwezig voor de ontwikkeling van een 
goede drijfbladvegetatie. 
 
De Noordhovense Plas heeft een diepte van circa twee meter. In deze plas dringt het 
licht onvoldoende diep door in het water (zie ESF2) dat er ondergedoken waterplanten en 
drijfbladplanten kunnen groeien. Dit komt door grote hoeveelheden bodemwoelende vis 
(brasem en karper). De hoeveelheid bodemwoelende vis is in de Zoetermeerse Plas (ca. 
40 kg brasem/hectare) en in de Noordhovense Plas (ca. 200 kg brasem/hectare) hoger 
dan 30 kg bodemwoelende vis/hectare, welke in de literatuur wordt genoemd waarboven 
bodemwoelende vis effect kan hebben op de ecologie.  
Het oppervlak van de Noordhovense Plas bedraagt meer dan 15% van de totale opper-
vlakte van het waterlichaam (Zoetermeerse Plas plus Noordhovense Plas). Als de bodem 
van de Noordhovense Plas volledig begroeid raakt, dan wordt de doelstelling voor het 
waterlichaam als geheel gehaald. 
 
In de zuidelijke tak van de Zoetermeerse Plas is een dikke baggerlaag aanwezig. Lokaal 
vormt dit een belemmering voor de ontwikkeling van onderwaterplanten. 
Ook de grote strijklengte met golfslag tot gevolg bij stevige wind kan belemmerend zijn. 
De oeverbegroeiing aan de oost- en noordoostzijde van de plas duiden erop dat dit geen 
probleem is voor de ontwikkeling van onderwatervegetatie of drijfblad. 
 
Conclusie: In dit waterlichaam is onvoldoende geschikt habitat aanwezig voor onderge-
doken planten en drijfblad door aanwezigheid van bodemwoelende vissen. 
 

Habitat voor macrofauna 

Er zijn met name te weinig submerse planten in de plas aanwezig, die als habitat funge-
ren voor de macrofauna. 
 
Habitat voor vissen 

In de Zoetermeerse Plas zijn te weinig ondergedoken waterplanten. Hierdoor is er nog te 
weinig habitat voor plantenminnende vissen. De Noordhovense Plas biedt in potentie 
meer habitat voor plantenminnende vissen. Omdat de bedekkingen van planten laag zijn, 
biedt dit waterlichaam vooral geschikt habitat voor de minder kritische vissen, die hun 
voedsel vooral uit de bodem halen. 
Dit komt ook tot uiting in de visstand, welke wordt gedomineerd door brasem. Planten-
minnende vissen zijn te weinig aanwezig. 
Het waterlichaam omvat voldoende oppervlak aan water met diepe en minder diepe zo-
nes voor een gezonde visstand. 
 

 

 
ESF4 is rood: Submerse planten kunnen zich niet ontwikkelen (door bodemwoe-
lende vis), waardoor te weinig habitat voor plantenminnende vissen en macro-
fauna en er zijn te weinig emerse planten 
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Maatregelen 

- Actief visstandbeheer. Wegvangen brasem, onder voorwaarde dat de maatregelen 
om ESF1 op groen te krijgen allemaal zijn uitgevoerd en het gewenste resultaat is 
bereikt; 

- Begroeiing van emerse en submerse waterplanten zoveel mogelijk behouden. 
(uitvoering in WGP); 

- NVO’s en of ondiepe zones aanleggen voor emerse planten en voor paai van plan-
tenminnende vissen, eventueel in combinatie met flexibel peil. (uitvoering in 
WGP). 
 

4.5 ESF5 verspreiding 

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

biologische toestand. 

 
Verspreiding van vegetatie 

Er zijn verschillende soorten waterplanten aanwezig in het waterlichaam. Verspreiding is 
geen beperkende factor is voor de samenstelling van de vegetatie in dit waterlichaam. 
 
Verspreiding van macrofauna 

Macrofauna kan zich op veel manieren verspreiding via het water en via de lucht. Binnen 
het waterlichaam zijn er geen barrières voor de verspreiding van macrofauna. 
 
Verspreiding van vissen 

De Zoetermeerse Plas en Noordhovense Plas staan in open verbinding met elkaar. Het 
aanwezige habitat is daarmee bereikbaar voor alle organismen die in het waterlichaam 
leven. Vismigratie is dan ook geen knelpunt. Alleen de aal (ook wel paling) is strikt af-
hankelijk van migratiemogelijkheden naar buiten de plas. De overige soorten vinden vol-
doende ruimte in de plas. Aal is in het verleden waarschijnlijk uitgezet door vissers. Jon-
ge aal kan de Zoetermeerse Plas niet op eigen kracht bereiken. Als de aal paairijp is en 
naar zee wil trekken, dan lukt het deze niet om de plas veilig te verlaten. Poldergemaal 
Nieuwe Polder is niet visveilig, de paling die via de pompen naar de boezem zwemt raakt 
beschadigt en zal dit niet overleven. Dit wordt door burgers al jaren gemeld. 
 
Noot: het probleem ontstaat door uitzetten van aal in de plas door vissers om later te 
kunnen vangen en verkopen. Een visveilig gemaal zorgt ervoor dat de vissen veilig naar 
de boezem kunnen migreren en is zeker wenselijk. Anderzijds is er op termijn geen pro-
bleem als het uitzetten van paling in de Zoetermeerse Plas wordt gestopt. 
 

 

 
ESF5 is groen: verspreiding vormt geen beperking voor het bereiken van een goe-
de ecologie. 

 

Maatregelen 

N.v.t. 
 
N.B. Visveilig maken van poldergemaal Nieuwe Polder wordt op een natuurlijk moment 
opgepakt wanneer renovatie of vervangen van het gemaal aan de orde is. (uitvoering in 
WGP) 
  



 

Pagina 18 van 28  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.102965 

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 

Er zijn geen aanwijzingen dat verwijdering door beheer en onderhoud een probleem is. 
Ook ‘natuurlijke’ verwijdering van vegetatie door vissen, rivierkreeften, muskusratten, 
ganzen en vee worden als niet problematisch ingeschat. 
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 

Volgens het rapport van de KRW bemonstering is de lengte verdeling normaal te noe-
men. Er wordt weliswaar gevist in dit waterlichaam door vogels, (sport)vissers enzovoort, 
maar dit lijkt geen knelpunt te vormen. 
 

 

 
ESF6 is groen: verwijdering is geen probleem. 
 
 

 
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. 

 
Het KRW-waterlichaam Zoetermeerse Plas scoort voor de toetsing op zuurstof “Goed”; de 
zomergemiddelde zuurstofverzadiging varieert midden op de plas (meetlocatie 
ROP022A03) in de periode 2009-2018 tussen 96% en 116%. De zuurstofverzadiging 
piekt vrijwel iedere zomer tot boven de 120% (algenbloei a.g.v. eutrofiëringsproblema-
tiek). De zuurstofhuishouding is daarmee niet helemaal op orde, maar dat is niet het ge-
volg van een overmatige organische belasting. 
 
Meest voor de hand liggende bronnen van organische belasting in deze plas zijn: recrea-
tie, foutaansluitingen op hemelwaterafvoer van gescheiden riool, vogelpoep en bladval. 
 
De twee zwemwaterlocaties in deze plas scoren al jaren “Goed” of “Uitstekend” met be-
trekking tot de bacteriële verontreiniging. 
Noot: Voor beide locaties worden in het zwemwaterseizoen regelmatig zwemwaarschu-
wingen of negatieve zwemadviezen uitgevaardigd in verband met het optreden van drijf-
lagen met blauwalgen m.n. Microcystis. 
 

 

 
ESF7 is groen: De organische belasting op de Zoetermeerse Plas leidt niet tot on-
aanvaardbare problemen. 
 
 

 
Maatregelen 

N.v.t. 
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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 Zoetermeerse Plas voldoet volgens het KRW-toetsingsoordeel 2019 
niet voor de chemische parameters ammonium, cypermethrin en perfluoroctaansulfonaat 
(PFOS). 
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van KRW-meetlocatie ROP022A03 
voor de jaren 2009 t/m 2018 doorgerekend op potentiele effecten op de ecologie. Hieruit 
blijkt dat deze effecten - met uitzondering van maart 2011 (28,6%) en februari 2016 
(11,4%) - vrijwel afwezig zijn (<0,2%). In de genoemde wintermonsters was de hoge 
msPAF-score1 het gevolg van verhoogde concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen, 
abamectine en spinosad in 2011, en (es)fenvaleraat en deltamethrin in 2016. Hierdoor 
overschreed in betreffende jaren ook het jaargemiddelde msPAF de risicogrens van 
0,5%. 
 
Ammonium is in heel Rijnland een probleemparameter volgens de formele toetsing. De 
jaargemiddelde ammoniumconcentraties zijn sinds 2013 (ca. 0,1 mg N/l) beduidend la-
ger dan in de periode 2009-2012 (ca. 0,25 mg N/l). Uit de berekeningen met de Toolkit 
blijkt het ecologisch effect als gevolg van ammonium zeer beperkt (op bijna 95% van de 
monsters bedraagt de msPAF-score 0,0%). Er zijn ook geen duidelijk aanwijsbare (niet-
natuurlijke) bronnen voor deze stof. Bijkomend probleem is de hoge zuurgraad (zomer-
gemiddelde pH schommelt rond de 8,5), waardoor ammonium eerder als ‘onvoldoende’ 
wordt beoordeeld. Deze hoge zuurgraad is het gevolg van algenbloeien. 
 
Cypermethrin en PFOS – nieuwe prioritaire stoffen – zijn niet in dit waterlichaam zelf 
aangetroffen, maar gemeten op het gekoppelde Toestand en Trend monitoringspunt 
(RO457) bij boezemgemaal Katwijk. In Zoetermeerse Plas zijn geen specifieke bronnen 
voor deze stoffen bekend. 
 
Waterbodem 

Er zijn geen waterbodemkwaliteitsgegevens van de waterbodem in Zoetermeerse Plas 
bekend. 
 
Organismen 

Er zijn geen gehalten toxische stoffen in organismen bepaald. 
 

 

 
ESF8 is rood: De normen voor chemische verontreinigin-
gen in oppervlaktewater worden overschreden en de toxi-
sche druk (msPAF) is incidenteel te hoog. 

 

Maatregelen 

- Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het ecologisch effect marginaal (msPAF 
is 0,2% of minder). Door de hoge zuurgraad – als gevolg van algenbloei (eutrofi-
ering) - is het KRW-oordeel voor deze parameter niet goed.  
Maatregel: aanpak van algenbloei/eutrofiëring (zie ESF1); 

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

                                           
1 msPAF= meer stoffen Potentieel Aangetaste fractie van lagere soorten; het aandeel van het aan-
tal soorten dat door de combinatietoxiciteit van alle gemeten stoffen negatief wordt beïnvloed 
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- Gewasbeschermingsmiddelen: De incidentele msPAF-overschrijdingen kunnen moei-
lijk verklaard worden met activiteiten in het KRW-waterlichaam. Het betreft droge pe-
riode in het vroege voorjaar (einde winterseizoen). Mogelijk dat hierbij water vanuit 
de boezem is ingelaten voor peilbeheer of de noodbemaling vanuit polder de Noord-
plas is ingezet.  
Beheermaatregel: inlaat vanuit de boezem en polder de Noordplas tot minimum be-

perken. (uitvoering in WGP) 

 

4.9 Conclusie ESF1-8 

Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  
ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  

ESF4 Habitatgeschiktheid  
ESF5 Verspreiding  
ESF6 Verwijdering  

ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  

 
Uit de analyse aan de hand van de ecologische sleutelfactoren (ESF) blijkt dat de fosfor-
belasting van de Zoetermeerse Plas veel te hoog is. Voornaamste bron is water uit stede-
lijk gebied Zoetermeer (KRW-waterlichaam Vaarten Nieuwe Driemanspolder) via vakge-
maal de Leyens. Als gevolg daarvan treden algenbloeien op, gaat de zuurgraad omhoog 
en overschrijdt ammonium eerder de normen. 
Daarnaast is het doorzicht in de Noordhovense Plas ontoereikend door opgewerveld slib, 
waardoor de onderwatervegetatie onvoldoende tot ontwikkeling komt. Omdat de water-
planten ook habitat zijn voor andere soorten (vissen en macrofauna) zijn deze biolo-
gische maatlatten ook niet goed. 
 
Om deze knelpunten aan te pakken zijn in een eerder uitgevoerd gebiedsproces (zie pa-
ragraaf 3.2 en hoofdstuk 5) maatregelen geformuleerd. Doelbereik treedt op als alle be-
oogde maatregelen worden getroffen. Individuele maatregelen leiden vaak tot beperkt 
doelbereik. Het doelbereik van het maatregelenpakket is bepaald met modelberekenin-
gen, geografische analyses en expert-oordelen. Omdat ecologie vertraagd reageert op 
maatregelen, verwachten we dat de beoogde toestand pas enige jaren na het afronden 
van het maatregelenpakket bereikt zal worden. 
 
Hieronder worden enkel de maatregelen benoemd die in voorliggende ESF-analyse naar 
voren komen en nog niet eerder in het KRW-gebiedsproces (zie Hoofdstuk 5) zijn be-
noemd voor eventuele uitvoering. Onderstaande maatregelen kunnen eveneens gezien 
worden als reservemaatregelen (na 2027), voor het geval dat de verbetering van de wa-
terkwaliteit (ecologie of chemie) achterblijft bij de verwachting. 
 

Aanvullende (reserve)maatregelen: ESF Code 

Defosfateren vakgemaal De Leyens 1 IM12 
Verruiming marges peilbeheer 1 IN14 
Afkoppelen onderbemaling Broekweg 1 IN02 
Luchtmenginstallatie 1 IN20 
Lokaal verondiepen Noordhovense Plas. 2, 4 IN13 
Actief visstandbeheer; wegvangen bodemwoelende vis   *) 2, 4 BE01 
Generiek emissiebeleid (cypermethrin, PFOS) 8 G04 
*) actief visstandbeheer wordt alleen uitgevoerd als alle andere maatregelen zijn uitgerold en on-
voldoende effectief zijn gebleken 
 



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 21 van 28 
19.102965   

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. 
 
Gebiedsproces voor Zoetermeerse Plas en Vaarten Nieuwe Driemanspolder 

Vanwege de hydrologische verbondenheid worden de KRW-waterlichamen Zoetermeerse 
Plas en Vaarten Nieuwe Driemanspolder in de uitvoering als één systeem beschouwd. 
Gemeente Zoetermeer is de belangrijkste stakeholder in beide waterlichamen. Beide wa-
terlichamen zijn in het kader van KRW2 geprogrammeerd en zitten in één lopend proces. 
Er is geen speciaal overleg georganiseerd voor het gebiedsproces KRW3. In dit lopende 
proces wordt nauw samengewerkt met de belangrijkste stakeholder, Gemeente Zoeter-
meer. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de sessies en de stakeholders die zijn 
geraadpleegd tijdens het gebiedsproces. 
 

5.2 Advies maatregelenlijst 

Met de gemeente is op strategisch niveau een Strategische Samenwerkingsagenda en op 
tactisch-operationeel niveau een maatregelenlijst  overeengekomen. De maatregelen uit 
de groslijst (zie bijlage 1) zijn in een multicriteria-analyse gescoord op diverse criteria, 
met als de mate waarin maatregelen bijdragen aan KRW doelen, kosten en draagvlak. Op 
basis hiervan zijn via een iteratief proces met het dagelijks bestuur (D&H) de niet kos-
teneffectieve maatregelen en maatregelen met weinig draagvlak van de lijst gehaald. De 
overgebleven maatregelen zijn gedeeld met de gemeente Zoetermeer en vervolgens 
heeft het algemeen bestuur (VV) ingestemd met verdere uitwerking en uitvoering van dit 
maatregelenpakket (zie tabel volgende bladzijde).  
 

5.3 Samenwerkingsmogelijkheden  

In deze definitieve maatregelenlijst is ook samen met Gemeente Zoetermeer een indeling 
van werkpakketten gemaakt. In mei 2019 hebben Rijnland en Gemeente Zoetermeer 
samen een brede projectstartup gehad, waarin afspraken zijn gemaakt over de gezamen-
lijke aanpak van beide partijen. Hierbij is ook afgestemd wie voor welke maatregel aan 
de lat staat. Maatregelen in het watersysteem liggen in principe bij Rijnland, behalve 
waar de gemeente een beheerverantwoordelijkheid heeft zoals bij duikers en oeverbe-
heer. Daarvan is de gemeente de trekker en draagt Rijnland bij. Dat geldt ook voor pro-
jecten van de gemeente met een directe aansluiting op het watersysteem, de zogenoem-
de moerasparels die de gemeente ontwikkelt langs de Zoetermeerse Plas. Maatregelen 
met betrekking tot lozing van afvalwater en/of hemelwater daarvan is de gemeente de 
trekker. Hetzelfde geldt ook voor organiseren van bewustwording bij bewoners, als het 
gaat om bijvoorbeeld vervuiling van het oppervlaktewater (zie kolom ‘trekker’ in maatre-
gelenlijst). 
 
Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering van betreffende maat-
regelen. De uitvoering van maatregelen zal dus formeel grotendeels plaatsvinden in de 
derde planperiode (KRW3). Zie ook paragraaf 3.2.  
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Tabel met de bestuurlijk vastgestelde maatregelen voor de aanpak van de Zoetermeerse 

Plas (18.159575). De maatregelen, die betrekking hebben op het KRW-waterlichaam 

Vaarten Nieuwe Driemanspolder (N3MP), zijn ‘afgeplakt’. 

  
 

5.4 Conclusie gebiedsproces 

Alle bestuurlijk vastgestelde maatregelen kunnen op de definitieve maatregelenlijst. 
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6. Synthese Zoetermeerse Plas derde tranche KRW (2022-2027) 

Vertaling kansrijke maatregelen (links) naar maatregelenlijst voor het KRW-

portaal (rechts) 
(* ID in eerste kolom verwijst naar maatregelcode uit het gebiedsproces) 
ID* Maatregel omschrijving ESF  Maat-

regel-

code 

Maatregel type ID 

1.01 Afvoer via vakgemaal De Leyens 
beperken tot slechts bij waterbe-
zwaar, door afvoerroute naar ge-
maal Driemanspolder te optimali-
seren. Hiervoor moet de verbin-
ding richting de piekberging en de 
inrichting van het Westerpark 
worden aangepast. 

1  IN02 Omleiden/scheiden  wa-
terstromen 

NL13_
48-019 

1.03 Vervangen vakgemaal Langeland 
door een nieuw vakgemaal in het 
stedelijke gebied Zoetermeer zo-
dat wateraanvoer naar de tussen-
boezem niet meer uit de Zoeter-
meerse Plas wordt onttrokken.  

1  IN02 Omleiden/scheiden  wa-
terstromen 

NL13_
48-019 

1.06 Alternatieve locatie voor noodbe-
maling vanuit Polder de Noordplas 
tijdens calamiteiten, zodat niet 
meer geloosd hoeft te worden op 
de Noordhovense Plas (ESF8 mbt 
gewasbeschermingsmiddelen) 

1, 8  IN02 Omleiden/scheiden  wa-
terstromen 

NL13_
48-019 

1.07 Afkoppelen onderbemaling 
Broekweg. 

1  IN02 Omleiden/scheiden  wa-
terstromen 

NL13_
48-019 

1.07 Agrarisch perceel aan de noordzij-
de ecologische inrichten en koppe-
len aan de watersysteem Zoeter-
meerse Plas. 

1  IN18 Aanleg leefgebieden flora 
en fauna 

NL13_
48-23 

1.12 Aanleg van een kleinschalig zuive-
ringsmoeras (helofytenfilter) aan 
de noordzijde. 

1  IM09 Zuiveringsmoeras n.v.t. 

4.1 Flauwe taluds afgraven en verde-
digen tegen golfslag (oa westzijde 
van de plas). 

4  IN07 Aanleg natuurvriendelijke 
oevers 

NL13_
48-21 

5.3 Visveilig maken van poldergemaal 
Nieuwe Polder om schade en sterf-
te van vis te voorkomen bij passa-
ge van het gemaal. (ID 5.3) 

5  IN20 Visveilig > vismigratie 
plan 

n.v.t. 

6.2 Oeverbegroeiing ecologisch behe-
ren  

6  BE03 Behoud en beheer   oe-
verbegroeiing 

n.v.t. 

7.1 Bewustwording bewo-
ners/recreanten; verbod (incl. 
handhaving) op voeren van vogels 
en vissen  

7  S02 KRW-
voorlichtingsprogramma 

NL13_
48-027 

7.2 Bewustwording bewo-
ners/recreanten; verbod (incl. 
handhaving) uitlaten honden  

7  S02 KRW-
voorlichtingsprogramma 

NL13_
48-027 

7.3 
8.4 

Lozingen afvalwaterketen; vol-
doende wc-voorzieningen met 
aansluiting op gemeentelijk riool 
(of eventueel afvoer middels 
tankwagen) voor de recreanten 
(ESF8 mbt ammonium)  

7, 8  IM06 Afspraken maken over 
het opheffen van onge-
zuiverde lozingen 

NL13_
48-018 
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ID* Maatregel omschrijving ESF  Maat-

regel-

code 

Maatregel type ID 

7.4 
8.3 

Lozingen afvalwaterketen; contro-
le op foutaansluitingen (ESF8 mbt 
ammonium)  

7, 8  IM06 Afspraken maken over 
het opheffen van onge-
zuiverde lozingen 

NL13_
48-018 

7.5 
8.5 

Afspoeling verhard oppervlak; 
hemelwaterlozing (i.i.g. Noordho-
vense Plas) via filter (ESF8 mbt 
ammonium) 

7, 8  S06 Afspraken over het af-
koppelen van verhard 
oppervlak 

n.v.t. 

7.6 Bagger verwijderen uit Broekweg-
wetering (incl. zijwatergangen)  

7  BE04 Slibmaatregelen NL13_
48-014 

8.1 Optimaliseren waterbeheer  1  BE08 Optimaliseren beheer n.v.t. 

8.2 Bewustwording bewoners/ recre-
anten; verbod op gebruik van 
niet-elektrisch aangedreven mo-
torvaartuigen (mbt PAK)  

8  S02 KRW-
voorlichtingsprogramma 

NL13_
48-027 

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

8  S06 Aanpak chemische stof-
groep normoverschrijdin-
gen (svs, n-u, u) 

NL13_
48-030 

 

Naast uitvoering van generieke landelijke en regionale beleid zijn bovenstaande maatre-
gelen nodig om de knelpunten aan te pakken. Genoemde maatregelen zijn in het proces 
van KRW2/watergebiedsplan tot stand gekomen en recentelijk bestuurlijk vastgesteld. De 
(aanvullend) geformuleerde maatregelen uit voorliggende ESF-analyse zijn hierin niet 
meegenomen. Deze laatste maatregelen komen in beeld indien de ontwikkeling van de 
waterkwaliteit achterblijft.  
Met het vastgestelde maatregelpakket wordt de belasting van de Zoetermeerse Plas 
drastisch aangepakt, waarvoor ingrijpende wijzigingen in het watersysteem nodig zijn. 
De gemeente Zoetermeer is hierbij een belangrijke stakeholder, die ook een grote rol 
vervult bij uitvoering van inrichtingsmaatregelen in de omgeving, aanpak van eventuele 
emissies uit riolering en communicatie richting de ingelanden.  
De maatregelen met als ID (rechterkolom) “n.v.t.” zijn niet in de KRW-portaal opgeno-
men voor de rapportage aan de EU. Dit betreft voornamelijk acties die al zijn belegd. 
 
Technische doelaanpassing 

 
De KRW-doelen voor de ecologische maatlatten worden afgeleid aan de hand van de  
aangepaste lijst van maatregelen en de huidige kwaliteit. 
  
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 0,41 Matig 

Biologie Waterplanten 0,45 0,4 0,29 Ontoereikend 

Biologie  Macrofauna 0,5 0,45 0,38 Matig 

Biologie Vissen 0,45 0,4 0,14 Slecht 

BOS Stikstof 1,3 1,3 1,7 Ontoereikend 

BOS Fosfor 0,09 0,09 0,16 Ontoereikend 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 111 Goed 

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

BOS Chloride 300 300 271 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 21,7 Goed 

BOS Doorzicht 1,1 1,1 2,1 Goed 

 
Uit de technische doelaanpassing (zie bijlage 2) volgt een (beperkte) wijziging van de 
doelen voor KRW3 voor de ecologische maatlatten Waterplanten, Macrofauna en Vissen. 
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Bijlage 1. Sessies, stakeholders en input 

Sessies en stakeholders 

 
Sessie 1 

Datum: 17 mei 2016 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: Opstartoverleg, introductie. Bij 
deze sessie zijn de Gemeente Zoetermeer en Rijnland aanwezig. 
 

Sessie 2 

Datum: 25 augustus 2016 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: Inhoudelijke sessie over koppeling 
Benthuizerplas (natuurgebied, geen KRW). Bij deze sessie zijn de Gemeente Zoetermeer 
en Rijnland aanwezig. 
 

Sessie 3 

Datum: 4 november 2016 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: Bespreking KRW opgave in relatie 
met Waterplan Zoetermeer en bijbehorende groenkaart. Bij deze sessie zijn de Gemeen-
te Zoetermeer en Rijnland aanwezig. 
 

Sessie 4 

Datum: 17 mei 2017 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: Brainstorm concrete maatregelen. 
Bij deze sessie zijn de Gemeente Zoetermeer en Rijnland aanwezig. 
 

Sessie 5 

Datum: 21 augustus 2017 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: Terugkoppeling sessie 4 en verdere 
uitwerking. Bij deze sessie zijn de Gemeente Zoetermeer en Rijnland aanwezig. 
 

Sessie 6 

Datum: 22 november 2017 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: Wrap-up van sessies en aanvullin-
gen. Bij deze sessie zijn de Gemeente Zoetermeer en Rijnland aanwezig. 
 

Interne stakeholders 

 

Stakeholder Belang  

Naam Functie  

Dhr. Jansen Watersysteembeheerder Beheerbaarheid maatregelen 
Dhr. Visser Watersysteembeheerder Beheerbaarheid maatregelen 
Dhr. Van Kempen Peilbeheerder Beheerbaarheid maatregelen 
Dhr. IJsseldijk Onderhoudsmanager Onderhoudbaarheid maatregelen 
Dhr. Kolk Gebiedscoördinator Relatie met ambtelijke externe omgeving,  

Afstemming met ondernemers, watersport 
en belangenverenigingen Zoetermeerse 
Plas 

Dhr. Remijn Relatiebeheerder Relatie met bestuurlijke externe omgeving 
Mevr. Vuister Adviseur ecologie Behalen ecologische doelstellingen 
Dhr. Michielsen Adviseur waterkwaliteit Behalen fysisch-chemische doelstellingen 
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Externe stakeholders 

 
Stakeholder Belang  Participatieniveau  

Gemeente Zoetermeer 
(stadsecoloog) 

Verbetering ecologie in 
de stad 

Beoordelen/besluiten 

Gemeente Zoetermeer 
(beheermanager) 

Beheerbaarheid maatre-
gelen 

Beoordelen/besluiten 

Gemeente Zoetermeer 
(Ruimtelijke ordening) 

Ruimtelijke inpassing 
maatregel Westerpark 

Beoordelen/besluiten 

Gemeente Zoetermeer 
(Groen) 

Meekoppelkans plannen 
moerasparels  

Beoordelen/besluiten 

 

Opgehaalde input  
 
In de hierboven genoemde sessies met Gemeente Zoetermeer is onderstaande groslijst 
van maatregelen opgesteld. 
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Bijlage 2. Technische doelaanpassing 

Toelichting 

Er worden twee methoden gehanteerd om tot de nieuwe doelen te komen: 
- Expert Judgement (EJ) en aquokit; 
- KRW-verkenner. 

 

Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met expert judgement 

en de aquokit. 

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

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Stikstof 1,3 1,7 Ontoereikend 1,3 goed 

 
Door middel van uitvoering van voorgestelde maatregelen. Verwachten we al een reduc-
tie van minstens 50% hiermee wordt het doel behaalt.  
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,09 0,16 Ontoereikend 0,09 Goed 

 
De emissie van fosfor wordt gereduceerd door de uitvoering van de maatregelen. Er 
wordt een grote verlaging verwacht en het doel wordt behaald. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Algen 0,6 0,41 Matig 0,6 Goed 

 
Door reductie van nutriënten wordt het algendoel bereikt, een EKR score van 0,6 is mo-
gelijk. Doel wordt niet aangepast. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Water-
planten 

0,45 0,29 Ontoereikend 0,4 Matig 

 
Door toename doorzicht neem begroeibare deel toe. Echter begroeibare deel is onbe-
groeid, we verwachten geen sterke toename in waterplanten. Doel wordt 0,4 EKR/. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofauna 0,5 0,38 Matig 0,45 Matig 

 
Door verbetering habitat en toxiciteitsreductie zal het macrofauna getal toenemen. Ech-
ter is in heel Rijnland geen hoge score van macrofauna te vinden. We verwachten een 
doel van 0,45 als haalbaar. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Vissen 0,45 0,14 Slecht 0,4 Matig 

 
Een visveilig gemaal en vispasseerbare obstructies in combinatie met nutriënt reductie 
zal er voor zorgen dat de vis score toe neemt.  Echter door dat de waterplanten waar-
schijnlijk achterblijven zal de score niet veel hoger worden dan 0,4. Doel wordt 0,4 EKR. 
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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 
Zoetermeerse Plas 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. 
 
Zoetermeerse Plas 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 

11 Zoetermeerse 
Plas 

M20 NL13_10 other Vol 1116318 The_geom 

 
Zoetermeerse Plas, NL13_10 is een M20. In de volgende tabel zijn de gekozen parame-
ters weergegeven die relevant zijn voor M20. 
 
Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

1,3 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,09 Zie EJ 

Shore Oeverinrichting (3 klas-
sen) 

1,59 Er is niet veel begroeibaar areaal in de 
plas 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klassen) 2 Vast peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Zoetermeerse Plas 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: 0,56) 
Macrofyten (GEP: 0,35) 
Macrofauna (GEP: 0,45) 
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