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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

KRW-toetsing 

 

 
 
De ecologie van het waterlichaam voldoet in 2019 voor wat betreft de waterplanten en 
macrofauna niet aan de KRW maatlatten. De chemie voldoet voor niet de overige stoffen, 
prioritaire stoffen ubiquitair. De prioritaire stoffen NIET ubiquitair voldoen wel. Het totaal 
oordeel Chemie voldoet niet. 
 
 
ESF analyse 

 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  

ESF2 Licht  

ESF3 Productiviteit bodem  

ESF 4 Habitatgeschiktheid  

ESF 5 Verspreiding  

ESF 6 Verwijdering  

ESF7 Organische belasting  

ESF8 Toxiciteit  

 
De waterkwaliteit en ecologie worden in een beperkt aantal (6) plassen bepaald. De ESF 
analyse is hierop gebaseerd. In dit document worden op basis hiervan maatregelen voor-
gesteld waarvan in samenwerking met de beheerder moet worden bepaald of uitwerking 
in een specifieke plas noodzakelijk is. 
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Maatregelen 

 

Naam ESF  
KRWmaatre-

gel.Code 
LokaalID 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdin-
gen (svs, n-u, u) 

8 S06 NL13_48-030 

Brongericht nutriënten - landelijk beleid 1,8 G01 BM/GB 

Overige maatregelen - landelijk beleid diffuse 
bronnen 

8 G04 BM/GB 

Aanvullend onderzoeksprogramma 4, 6 S01 NL13_48-026 

 

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 0.89 Goed 

biologie Waterplanten 0,6 0,6 0.58 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,45 0,4 0.36 Matig 

biologie Vissen 0,4 0,45 0.49 Goed 

BOS Stikstof 1,5 1,5 0,59 Goed 

BOS Fosfor 0.1 0,1 0,01 Goed 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 114 Goed 

BOS pH 6,5-8,5 6,5-8,5 8.6 Matig 

BOS Chloride 200 200 27,3 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,2 Goed 

BOS Doorzicht 0,9 0,9 1,75 Goed 

 

De teruggang van waterplanten wordt onderzocht. Voor 2027 worden resultaten gebruikt 
om de teruggang tegen te gaan. Het doel wordt niet aangepast. Er worden geen maatre-
gelen voorgesteld voor verbetering macrofauna. Huidige situatie wordt doel. Doel wordt 
0,4 EKR. Vissen worden naar boven bijgesteld. 
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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 

 
Tabel 1 Administratieve gegevens waterlichaam Zuid Kennemerland 
Parameter Waarde Figuur 1: Ligging waterli-

chaam 

KRW code NL13_35 

 

KRW meetpunt RO420 
Watertype M23: grote ondiepe kalkrijke 

plassen 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Boezemland (kuststrook) 
VHR gebied Ja 
Zwemwaterlocatie Ja (’t Wed) 
 
  

2.2 Ligging en begrenzing 

De begrenzing van Zuid-Kennemerland is weergegeven in figuur 1. Zuid Kennemerland 
vormt samen met de aansluitende  zuidelijk gelegen Amsterdamse Waterleidingduinen 
één Natura 2000-gebied. Rijnland heeft besloten deze waterlichamen niet samen te voe-
gen (zoals bij Meijendel en Berkheide wel gedaan is) om de volgende redenen: 

- Verschil in watertype: De wateren in de Amsterdamse waterleidingduinen zijn lijn-
vormig; die in Zuid-Kennemerland vlakvormig (plassen). 

- Verschil in functie. De wateren in de Amsterdamse waterleidingduinen worden ge-
bruikt voor de productie van drinkwater. De wateren in Zuid-Kennemerland heb-
ben deze functie niet.  

De plassen in het waterlichaam zijn gegraven ten behoeve van de jacht, zandwinning, 
recreatie of landschappelijke verfraaiing.  
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Figuur 2: Het waterlichaam Zuid Kennemerland 
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2.3 Functies, landgebruik 

De functies in het waterlichaam zijn overwegend natuur en recreatie. Zuid-Kennemerland 
is een Natura2000 gebied. De plas ’t Wed heeft een zwemwaterfunctie. Het waterlichaam 
wordt beheerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, PWN en de gemeente Bloe-
mendaal. 
 
 

 
Figuur 3: Landgebruik Zuid Kennemerland 
 

Tabel 2: Landgebruik Zuid Kennemerland (oppervlakte 3578 ha) 

Landgebruik % 

agrarisch gras 0 

akkerbouw 0 

hoogwaardige teelten 0 

bebouwd  2 

natuur 97 

water 1 
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2.4 Hydrologie 

Het waterlichaam Zuid-Kennemerland behoort tot een uitgestrekt duingebied ten zuiden 
van het Noordzeekanaal. Het landschap is reliëfrijk en landschappelijk afwisselend en 
bestaat grotendeels uit jonge, kalkrijke duinen. In het hele gebied bevinden zich para-
boolduincomplexen. In de Kennemerduinen is de enige locatie langs de Hollandse vaste-
landsduinen te vinden waar een jonge strandvlakte met embryonale duinen aanwezig is. 

 
De wateren in Zuid-Kennemerland zijn ontstaan door vergraving op plaatsen die van na-
ture mogelijk water zouden bevatten (duinplassen in duinvalleien). Wel zijn veel wateren 
nog jong; sommige zijn (nog) te voedselrijk. Grotere duinplassen zijn in de jaren ’50 
aangelegd voor de jacht, zandwinning, recreatie of ter landschappelijke verfraaiing en 
hebben in de regel steile oevers. ’t Wed en de Oosterplas zijn in gebruik als zwemplas. In 
de bebouwde duinen bij IJmuiden vindt lokaal grondwaterwinning plaats. Er is geen wa-
terwinning voor bereiding van drinkwater meer in het gebied. De grondwater onttrekking 
is in 2002 gestopt. Na het stoppen van deze winning is het grondwaterpeil sterk geste-
gen. Hierdoor is ook het waterpeil in de plassen gestegen, waardoor de diepte is toege-
nomen. Recent zijn op diverse locaties plassen hersteld en zijn vochtige duinvalleien her-
steld3. 
 
 Het waterlichaam wijkt qua hydromorfologie niet sterk af van de natuurlijke referentie. 
Relatief grote seizoensfluctuaties in de waterstand zijn afhankelijk van neerslag, kwel, 
verdamping, ligging ten opzichte van zoetwaterbellen, bodemstructuur (aanwezigheid 
ondoorlatende lagen) en bodemreliëf. Door het grote oppervlak spelen vooral verdam-
ping en droogval een grote rol. Waterpeilfluctuaties van circa 30-50 cm zijn kenmerkend 
voor alle ondiepe duinwateren. Het gebied is grotendeels vrij afwaterend. Op een enkele 
locatie heeft Rijnland een gemaal geïnstalleerd om de situatie te reguleren. Hier is een 
maximaal waterpeil ingesteld om overlast te voorkomen. 
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3. Terugblik KRW 1 en 2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

De doelen voor Zuid Kennemerland zijn opgenomen in Tabel 3. 
 
Tabel 3: Doelen Zuid Kennemerland 

Parameter Defaultnorm watertype 

M23 

Doelstelling KRW2 (GEP) 

Biologische Kwaliteitselementen 
Algen 0,6 0,6 
Waterplanten 0,6 0,6 
Macrofauna 0,6 0,45 
Vissen 0,6 0,4 
   
Biologie ondersteunende stoffen 
Stikstof (mg/l) <= 1,3 <= 1,3 

Fosfor (mg/l) <= 0,09 <= 0,09 

Zuurstof % 60-120 60-120 

Zuurgraad 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 

Chloride (mg/l) <200 <200 

Temperatuur (◦C) < 25 < 25 

Doorzicht (m) > 0,9 of bodem > 0,9 of bodem 

 
Voor KRW2 zijn, met gebruik van de nieuwe maatlatten, de doelen opnieuw afgeleid. De 
doelstellingen (GEP KRW2) worden in de huidige toestand al voor bijna alle biologische 
elementen gehaald.  
De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS) hebben 
per watertype een defaultnorm (Stowa rapporten 2012;31 en 34). Deze doelen kunnen 
worden aangepast door de waterbeheerder. Voor Zuid Kennemerland (watertype M23) 
zijn de doelen voor waterplanten en macrofauna aangepast vanwege de isolatie van de 
plassen en de recreatiefunctie. 
 
De chemische doelen zijn voor alle waterlichamen vastgesteld. Het is niet mogelijk om 
voor de chemie de doelen aan te passen. 

3.2 Maatregelen periode 2009-2019 

Tabel 4 Overzicht van de door de beheerder genomen en geplande maatregelen met 
bijbehorende locaties in Zuid Kennemerland en door Haskoning voorgestelde aanvullende 
maatregelen (kolom Aanvullend). 

Maatregel 

Uitgevoerd Gepland Aanvullend 

2000-2006 2007-

2009 

2010-2015 2016-

2027 

 

Stoppen grondwa-

terwinning 

Gehele ge-

bied 

    

Verondiepen ‘t Wed, Vo-
gelmeer 

Duinmeer Cremermeer   

Aanleg natuurlijkere 

oevers 

Vogelmeer  Spartelmeer, 

Cremermeer 

 Bokkedoorns, 

Zanderijvaart 

Vergroten oever-

lengte (eilandjes) 

Vogelmeer     

Slib verwijderen   Cremermeer   
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Actief biologisch 

beheer  

 Alle plas-

sen 

Alle plassen Alle 

plassen 

 

3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie 

 
Figuur 1 Toetswaarden Zuid Kennemerland 

Waterplanten  
De beoordeling van de waterplanten wordt gebaseerd op de abundantie en soortensa-
menstelling. De score op de maatlat waterplanten loopt terug. Voor de abundantie zijn de 
ondergedoken, emerse planten, kroos en flab van belang. De emerse vegetatie voldoet 
op alle meetpunten niet aan de gestelde norm in het waterlichaam. Kroos en flab voldoet 
op alle meetpunten aan de norm. De ondergedoken waterplanten voldoen op drie van de 
vier locaties aan de norm. Op twee van de vier locaties voldoet de soortensamenstelling 
niet aan de gestelde norm.  
Drijvende waterplanten zijn voor dit type water niet in de maatlat opgenomen. Deze zijn 
ook niet aanwezig volgens de KRW monitoring. De planten worden in dit KRW waterli-
chaam als matig beoordeeld.  
 
Macrofauna 
De maatlat macrofauna van Zuid- Kennemerland wordt beoordeeld als matig.  
 
Visstand 
De maatlat voor vis is opgebouwd uit meerdere deelmaatlatten. In ondiepe kalkrijke 
(grotere) plassen (M23) zijn dit aandeel: brasem, baars en blankvoorn, plant minnend en 
zuurstoftolerant. Het aandeel zuurstoftolerante vissen, baars en blankvoorn voldoet nog 
niet aan de norm. Het aandeel brasem en plantenminnende vis voldoet wel aan de norm. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat er weinig vissen zijn aangetroffen tijdens de bemon-
stering. De visstand wordt als matig beoordeeld. 
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Algen 
De algen zijn beoordeeld als goed. 
 
De laatste jaren neemt het doorzicht bij het KRW-meetpunt af. Onbekend is of het door-
zicht in de andere plassen ook afneemt. 
 
De diagnose uit KRW1 en 2 luidt dat:  

- Algen, vegetatie en vis zijn op orde. Macrofauna voldoet met een score van 0,39 
niet aan het GEP.  

- Voor stikstof lijkt er geen trend aanwezig. De stikstofgehaltes zijn zeer laag. 
- Voor doorzicht is er mogelijk sprake van een dalende trend. Dat is een verslechte-

ring. Doorzicht voldoet niet aan de norm. Doorzicht wordt gemeten aan de oever. 
Er wordt vaak bodemzicht gemeten. Het werkelijke doorzicht in de plas is dus ho-
ger dan de meetwaarden aangeven. 

- Het niet voldoen van doorzicht en pH duidt op een mogelijke eutrofiering van de 
plassen. De meetwaarden voor algen (fytoplankton) sluiten daar niet op aan. De 
situatie is voor algen namelijk uitstekend. Ook de stikstof- en fosforgehalten dui-
den niet op een eutrofiëring probleem. 
 

In recentere jaren lijkt t.o.v KRW 2 (Figuur 1) sprake te zijn van een verdere teruggang 
in doorzicht. De prioritaire stoffen voldoen niet als gevolg van incidentele metingen of 
overschrijding in een gekoppeld meetpunt.  
 
In 2017 waren er verschillende soorten fonteinkruiden en kranswieren aanwezig in de 
waterplassen. Voor de Rijnlandse situatie is dit bijzonder. Er komen ook verschillende 
soorten emerse planten voor en er zijn ook weinig algen en er is weinig kroos aanwezig.  
 
Wat opvalt uit de KRW bemonstering is dat de begroeiing varieert over de verschillende 
jaren. Hieronder een paar voorbeelden: 
Cremermeer 
In 2011 is in het Cremermeer nagenoeg geen submerse vegetatie aangetroffen. Emerse 
vegetatie is slechts op enkele plaatsen langs de oever van het Cremermeer waargeno-
men. 
Oosterplas 
In de Oosterplas werd in 1993 alleen Chara globularis (breekbaar kransblad) aangetrof-
fen met een bedekking van 25-50%. In 1997 is deze soort verdwenen en kwamen Ten-
ger fonteinkruid en Zannichellia voor. Er werden in 1997 ook emergente en oeverplanten 
met een redelijke bedekking aangetroffen. In 2004 bedekten ondergedoken waterplanten 
25-50%. In 2004 werd alleen Smalle waterpest aangetroffen. In 2005 kwamen lokaal 
ook Schedefonteinkruid en Smalle waterpest voor. In 2005 werden twee soorten emerse 
planten aangetroffen met een bedekking van 5-25% elk. De soorten zijn niet genoemd. 
In 2011 zijn de Oosterplas zijn hoge bedekkingen van smalle waterpest aangetroffen en 
slechts op enkele locaties is lisdodde in geringe dichtheden waargenomen. 
’t Wed 
In ’t Wed bedekten ondergedoken waterplanten in 1993 75-100% van de bodem. Er 
werd in 1993 Breekbaar kransblad aangetroffen. In 2005 waren ondergedoken water-
planten geheel verdwenen. In 2011 is alleen kranswier aangetroffen in dichtheden tot 
100%. Emerse vegetatie was plaatselijk aanwezig in de vorm van riet. 
Vogelmeer 
In het Vogelmeer werden in 2005 twee soorten ondergedoken waterplanten aangetroffen 
met elk een bedekking van 5-25%. In het Vogelmeer kwamen in 2005 lokaal Gekroesd 
en Tenger fonteinkruid voor. In 2011 is in het Vogelmeer nagenoeg geen submerse vege-
tatie aangetroffen. Er was ook geen emerse vegetatie aanwezig. 
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3.4 Toestand 2018 

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

 
 
Figuur 2 Oordeel Zuid Kennemerland 

De ecologie van het waterlichaam voldoet in 2019 niet aan de KRW maatlatten, voor wat 
betreft de waterplanten en macrofauna. De chemie voldoet voor niet de overige stoffen, 
prioritaire stoffen ubiquitair. De prioritaire stoffen NIET ubiquitair voldoen wel. Het totaal 
oordeel Chemie voldoet niet. 
 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_35. 
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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. 

 
Het waterlichaam bestaat uit een aantal duinplassen. In deze poelen is de concentratie 
van fosfor en stikstof in het geheel zeer laag (P ca 0,02 mg/l en N ca 0,5 mg/l).  
 
Het water van deze plassen bestaat deels uit door zand geïnfiltreerd regenwater en re-
genwater. Dit verklaart de lage nutriënt- en chlorofyl gehaltes. De externe belasting van 
de plassen is daarom naar verwachting zeer laag. De enige externe bron voor fosfor is 
naast duinkwel en neerslag, mogelijke aanvoer door vogels (aalscholvers).  

 
 
 ESF1 = groen  

 
 

  
Maatregelen 

- Niet van toepassing 

4.2 ESF2 licht 

De ecologische sleutelfactor licht voldoet als er voldoende licht op de bodem van het water komt 
zodat ondergedoken waterplanten kunnen groeien. 
 
Bij een verhouding tussen doorzicht en diepte die groter is dan 0,6 bereikt voldoende licht de wa-
terbodem om de groei van onderwaterplanten mogelijk te maken. 

 
Het doorzicht in Zuid- Kennemerland varieert in de tijd. Hoewel de metingen soms lage 
doorzicht vertonen, is dit vrijwel zeker het gevolg van de geringe diepte bij het meet-
punt. Op basis van de overige waterkwaliteitsparameters (Chlorofyl en zwevend stof) die 
zijn gemeten, is het doorzicht ruim voldoende om groei van waterplanten mogelijk te 
maken.  
 
Er valt in een groot deel van de plas voldoende licht op de bodem om plantengroei moge-
lijk te maken. De beoordeling van ESF2 staat op groen. 

 
 
ESF 2 = groen 

 

 

Maatregelen 

- Er zijn geen maatregelen nodig om het lichtklimaat te verbeteren. Omdat het 
doorzicht op het KRW meetpunt terugloopt wordt aanbevolen met de beheerder te 
bespreken / te onderzoeken of dit elders ook voorkomt. 

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. 
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Deze stuurfactor voldoet als er geen nalevering van fosfor uit de waterbodem plaatsvindt, de bo-
dem niet te veel fosfor bevat en er geen woekering van bepaalde soorten ondergedoken waterplan-
ten optreedt. 

 
Er zijn geen metingen bekend van de hoeveelheid organische stof, stikstof, fosfor en sul-
faat in het poriewater van de bodem. Uit de gemeten concentraties in het oppervlaktewa-
ter blijkt echter dat er geen nalevering van fosfor uit de bodem optreedt. De productivi-
teit van de waterbodem is niet beperkend voor de ontwikkeling van een gevarieerde be-
groeiing met ondergedoken waterplanten. 
 

 
 
ESF3 =groen 

Maatregelen: 

- Niet van toepassing 

4.4 ESF4 habitatgeschiktheid 

Deze sleutelfactor voldoet als er voldoende geschikt habitat aanwezig is en negatieve factoren die 
het habitat beïnvloeden voor alle biologische groepen afwezig zijn. 

 
Habitat voor vegetatie 
Het waterpeil de Kennemer duinen is over het algemeen flexibel. Verder is de chloride 
concentratie in na genoeg alle meren laag (het Kennemermeer is een uitzondering). De 
oevers van de wateren in het gebied zijn naar verwachting niet verdedigd. 

 
We zien in het zwemwaterprofiel van ’t Wed dat de maximale diepte circa 8 meter be-
draagt. De Oosterplas is maximaal 2,5 meter diep. In het gebiedsdocument KRW2 is ge-
noemd dat er in ’t Wed, Vogelmeer, Duinmeer en Cremermeer zijn verflauwd en veront-
diept, maar het is onbekend in welke mate dit is gebeurd. In de Oosterplas en ’t Wed zijn 
strandjes aanwezig ten behoeve van de zwemwaterfunctie, waardoor de groei van emer-
se vegetatie ter plekke van de strandjes niet mogelijk is. 
 
De huidige variatie in planten is voldoende, de hoeveelheid oever- en waterplanten is 
echter onvoldoende. Er lijkt met name te weinig emerse vegetatie aanwezig te zijn. De 
hoeveelheid oever- en waterplanten lijkt langzaam achteruit te gaan. We weten op dit 
moment niet exact de oorzaak waarom er nog onvoldoende oever- en waterplanten aan-
wezig zijn en waarom dit achteruit gaat. Het kan te maken hebben met te weinig ondiep-
te in de meren en/of met voedselarme grond. Verder zien we uit historische gegevens 
dat de hoeveelheid begroeiing wel vaker varieert (zie ook hst 3.4).  
 
Habitat vissen 
Voor vissen is de aanwezigheid van planten en macrofauna belangrijk. Vaak is er veel 
voedsel aanwezig in vegetatie. Daarnaast worden plantenrijke zones vaak als paaiplaats 
gebruikt en vinden vissen hier bescherming tegen predatoren. De vissen worden volgens 
de KRW maatlat beoordeeld als matig. De hoeveelheid oppervlaktewater is in dit KRW 
waterlichaam is kleiner dan 5 hectare. Dit is hier geen knelpunt, omdat de wateren in 
duinen in een natuurlijke situatie ook klein en geïsoleerd gelegen kunnen zijn.  
 
De biomassa van het visbestand is zeer klein (7,6 kg per hectare). Er zijn karpers en één 
graskarpers gevangen tijdens de visbemonstering voor de KRW in 2011. De bemonste-
ring van karper en de ontvangen mondelinge informatie spreekt elkaar hier echter tegen. 
In de meren zou de karper in het verleden ook afgevist zijn. In 2012 is karper wegge-
vangen in het Cremermeer. Van de andere meren hebben we geen informatie of en wan-
neer afvissing heeft plaatsgevonden.  
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De aantallen plant minnende vis is lager dan gewenst voor de ecologische toestand die 
KRW nastreeft. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door het wegvreten van de vegetatie door 
de (gras)karper. 
 
Habitat macrofauna 
Macrofauna is met het oog waarneembare zoöplankton. Voor een gezonde macrofauna is 
het belangrijk dat zowel emerse, drijvende en ondergedoken planten aanwezig zijn. Deze 
afwisselende structuur kan een leefgebied bieden aan een gevarieerde macrofauna sa-
menleving. Op de maatlat voldoet de macrofauna niet, waarschijnlijk door het gebrek 
aan oever- en waterplanten. 
 
Het KRW doel wordt in dit waterlichaam wordt nog niet gehaald. Mogelijke oorzaak is de 
beperkte hoeveelheid planten die aanwezig zijn in het water. We adviseren om dit samen 
met de beheerder van het gebied te onderzoeken.  
 

Knelpunten 

- Te weinig oever- en waterplanten 

 

 
 
 
ESF4 = rood  

 
 
 

Maatregelen 

- I.s.m beheerder nader onderzoek naar de oorzaak van het achterblijven van water-
planten, hierna kan bepaald worden welke maatregelen aan de orde zijn.  
- Verflauwen oevers (nvo), ondiepe zones aanleggen, oeverlengte vergroten.  
- Optioneel: Dood hout aanbrengen dit kan mogelijk licht bijdragen aan de macro-

fauna diversiteit (afstemmen met beheerder).  

4.5 ESF5 verspreiding 

De ecologische kwaliteit is beter naarmate er meer verschillende soorten planten en dieren in het 
waterlichaam voorkomen. De afwezigheid van gewenste soorten kan worden verklaard door de 
afwezigheid van het benodigde habitat (fysieke standplaatsen of kwaliteit) of doordat de soorten 
het geschikte habitat niet kunnen bereiken (doordat ongeschikt habitat moet worden gepasseerd of 
doordat fysieke barrières aanwezig zijn tussen geschikt leefgebied in het waterlichaam en het leef-
gebied van gewenste soorten buiten het waterlichaam. ESF5 voldoet als verspreiding niet de be-
lemmerende factor is voor het bereiken van de gewenste biologische toestand. 

 
Vismigratie  
Het waterlichaam bestaat uit geïsoleerde wateren. De geïsoleerde wateren kunnen wel 
gekoloniseerd worden door vissen, doordat bijvoorbeeld eieren van vissen getranspor-
teerd worden door dieren (aan bijvoorbeeld vogelpoten). Waarschijnlijk is er ook vis uit-
gezet omdat er waarnemingen zijn van de graskarper die van nature niet voorkomt in 
Nederland. Verspreiding van vissen is beperkt door de geïsoleerde ligging. Dit is geen 
knelpunt, want de duinwateren hoeven, gezien het watertype, niet verbonden te worden 
met andere wateren.  
 
Migratie planten 
De verspreiding van waterplanten kan beperkend zijn voor de diversiteit van de begroei-
ing van het waterlichaam. Planten kunnen zich op verschillende manieren verspreiden. 
De wateren zijn over het algemeen geïsoleerd. De planten kunnen zich dan ook niet via 
het water verspreiden. We zien echter wel een gevarieerde plantengroei in de wateren.  
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Migratie macrofauna 
Macrofauna kan zich op verschillende manieren verspreiden. Dit kan onder andere pas-
sief door de lucht of in het water maar ook actief door de lucht (vliegen) en in het water 
(zwemmen). Of meeliften met andere dieren is mogelijk, zoals bloedzuigers met vissen 
enz. 
 
De wateren zijn over het algemeen geïsoleerd. De migratie van macrofauna is dus be-
perkt tot verspreiding door de lucht en de verspreiding door middel van dieren. Het KRW 
doel voor macrofauna wordt hier nog niet gehaald, ook niet in de afzonderlijke KRW 
monsters. De oorzaak is waarschijnlijk de geïsoleerde ligging van deze wateren. Deze 
isolatie hoort bij de duinwateren. We vinden het dan ook geen probleem dat de score van 
macrofauna lager is dan de norm. 
 
Knelpunten 

De geïsoleerde ligging en de grote migratieafstand kan een belemmering zijn voor de 
diversiteit aan planten, macrofauna en vissen. Omdat dit past bij het watertype zien we 
dit niet als een knelpunt. 
 

  
 
 
ESF5 = groen 

 
 

 

Maatregelen 

- Niet van toepassing 

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 is geen sprake van verwijdering van vegetatie door schonen. 
 
Er is beperkt sprake van verwijdering door zoogdieren. Er is extensieve begrazing door 
vee in Kennemerland Zuid. Er worden onder andere wisenten en Schotse hooglanders 
ingezet in dit natuurgebied. Hiervan verwachten we beperkte effecten op de oevervege-
tatie. Echter, vee gaat ook vaak het water in. Ze kunnen dan de vegetatie in het water 
beschadigen en het doorzicht verminderen, door de bodem om te woelen en het water te 
bemesten. Dit kan een oorzaak zijn van de beperkte hoeveelheid emerse vegetatie. 
 
Volgens het natuurbeheerplan is er op dit moment nog geen overbegrazing door damher-
ten in de Kennemerduinen. Deze dieren kunnen bij hoge dichtheden een negatief effect 
hebben op emerse begroeiing in het gebied. In de duinen zijn er geen waarnemingen van 
muskusratten. Waarschijnlijk is deze soort niet of beperkt aanwezig en is er geen nega-
tief effect op de begroeiing van het waterlichaam. 
 
In de nationale database flora- en fauna zijn er geen waarnemingen van rivierkreeften in 
Kennemerland Zuid. Waarschijnlijk zijn hier geen kreeften in aanwezig en deze hebben 
dan ook geen invloed op de vegetatie. Graskarpers kunnen de plantengroei verminderen. 
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Verwijdering van vis 
Er zijn negatieve effecten voor vis a.g.v. verwijdering te verwachten. De biomassa van 
vis is klein in de wateren volgens de KRW visbemonstering. De bemonstering van karpers 
is niet eenduidig, in de KRW bemonstering zijn geen karpers waargenomen, uit andere 
informatie blijken er wel karpers aanwezig te zijn. Het afvissen van karpers is als maat-
regel opgenomen in het Natura2000-beheerplan. De ganzen worden actief bestreden in 
opdracht van de provincies. Er zijn vogels (aalscholvers, reigers) aanwezig die vissen 
onttrekken aan het watersysteem. De aalscholver is als broedvogel bij het Vogelmeer 
aanwezig. Op dit moment weten we niet of dit een probleem is voor de visstand. 
 
6.3 Knelpunten 

- Karpers zijn mogelijk aanwezig. We weten op dit moment niet of dit nog groot 
probleem is omdat eerder al wateren zijn afgevist voor de karper. De soort heeft 
mogelijk een negatief effect op de begroeiing in het water. 

- Graskarper aanwezig. Dit heeft mogelijk een negatief effect op de begroeiing in 
het water. 

- Vee in het water.  
- Ten aanzien van bovenstaande knelpunten afstemmen met beheerder of dit een 

inderdaad een knelpunt is en zo nodig onderzoek initiëren. 
 
 

 

ESF 6 = rood  

  

 

 

Maatregelen 

- In overleg met de beheerders onderzoeken of  
o graskarpers en optioneel karpers weggevangen moeten worden 
o Uitrasteren of deels uitrasteren van oevers nodig is om het effect van 

damherten en/of vee te beperken. 

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. 

 
Huidige situatie voor het waterlichaam 

Het KRW-waterlichaam Zuid-Kennemerland bestaat uit een groot aantal kleine geïsoleer-
de duinmeertjes. De belangrijkste bronnen van organische belasting betreffen uitwerpse-
len (van dieren) en bladval. Naast deze natuurlijke bronnen loost aan de rand van het 
circuit van Zandvoort nog een nooduitlaat van buffervijvers. 
 
De zuurstofhuishouding wordt op het KRW-meetpunt (RO420) als goed beoordeeld; de 
zomergemiddelde zuurstofverzadiging schommelt in de periode 2009-2018 rond de 
100%. De minimum en maximum gemeten waarde in deze periode zijn respectievelijk 
67% en 120%. 
 
In het waterlichaam zijn twee zwemwaterlocaties – ’t Wed en Oosterplas – aanwezig, 
welke beiden in ieder geval sinds 2008 als ‘uitstekend’ (bacteriologisch) worden beoor-
deeld. In 2018 waren hier ook geen problemen met blauwalgen. Buiten dit waterlichaam 
zijn geen zwemwaterlocaties die significant beïnvloed worden door water uit dit duinge-
bied. 
 
De zuurstofgehaltes zijn de hele dag voldoende hoog. Vissen en andere dieren gedijen. 
Het water is helder. 



_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Pagina 18 van 26  Hoogheemraadschap van Rijnland 

19.061614 

  
 
ESF7 = groen 

 

 
 

Maatregelen  

- Niet van toepassing 

4.8 ESF8 toxiciteit 

In de gewenste situatie voldoen alle chemische stoffen – niet zijnde de biologie ondersteunende 
parameters – aan de normen. Dit betreft alle compartimenten van het watersysteem: oppervlakte-
water, waterbodem en organismen. 

 
Huidige situatie voor het waterlichaam 

 

Oppervlaktewater 
Het waterlichaam Zuid-Kennemerland voldoet niet voor de chemische parameters am-
monium (NH4), benzo(g,h,i)peryleen, PFOS (2018) en tributyltin (2017). 
 
Op basis van de beoordeling van de toolkit-resultaten msPAF1 voldoet dit waterlichaam. 
 
Het ecologische effect van de aangetroffen ammonium/ammoniak-concentraties is vol-
gens de Toolkit-berekening zeer beperkt gezien de lage waarden van de msPAF-scores. 
Dit in combinatie met de afwezigheid van duidelijke aan te pakken bronnen, wordt deze 
stof niet als probleem beschouwd voor de ecologie in dit waterlichaam. 
 
Benzo(g,h,i)peryleen is in de periode 2009-2018 eenmaal aangetroffen (0,02 µg/l; okto-
ber 2017) in een concentratie net boven de rapportagegrens (0,01 µg/l). Gezien de ge-
ringe concentratie en ecologisch effect (zie Toolkit) van deze incidentele meting van deze 
ubiquitaire stof, wordt deze stof niet als probleem beschouwd voor de ecologie in dit wa-
terlichaam. 
 
PFOS en tributyltin (TBT) zijn ubiquitaire stoffen, die niet op KRW-meetlocatie RO420 zijn 
aangetroffen, maar op het gekoppelde Toestand en Trend-meetpunt RO021B bij Spaarn-
dam. PFOS werd in vele diverse toepassingen gebruikt en komt nu diffuus verspreid in 
het milieu voor. Tributyltin werd o.a. toegepast in aangroeiwerende coatings bij zeesche-
pen en wordt nog altijd in de waterbodem, waar ook zeeschepen (in dit geval cruisesche-
pen) komen, teruggevonden. Omdat beide ubiquitaire stoffen niet in de het waterlichaam 
zelf zijn aangetroffen - en in dit KRW-waterlichaam ook geen puntbronnen voor deze 
stoffen bekend zijn - worden deze stoffen niet als probleem beschouwd voor de ecologie 
in dit waterlichaam. 
 
Waterbodem 
In de waterpartij met het KRW-monitoringspunt (RO420) – duinmeer ’t Wed – is i.h.k.v. 
Rijnlandbreed onderzoek gedaan naar het aantreffen van PFOS (en PFOA) in de waterbo-
dem. Beide stoffen zijn niet aangetroffen. Daarnaast zijn vanuit het baggerprogramma 
waterbodemkwaliteitsgegevens beschikbaar van enkele watergangen. Het betreft water-
gangen aan de duinrand bij Bloemendaal. De kwaliteit voldoet aan de Rijnlandse doel-
stellingen. 
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 
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Knelpunten 

- Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het ecologisch effect (msPAF-score) 
acceptabel. Situatie kan niet worden verbeterd zonder de natuurdoelstelling van 
het gebied aan te tasten. Advies: geen maatregel; 

- Benzo(g,h,i)peryleen: de normoverschrijding is gebaseerd op incidentele piekme-
ting net boven de rapportagegrens, waarvan de oorzaak niet bekend is. Ook vol-
doen de msPAF-scores. Advies: geen maatregel; 

- PFOS en tributyltin: de normoverschrijdingen zijn gebaseerd op aantreffen op het 
gekoppelde Toestand en Trendmeetpunt bij Spaarndam (RO021B). Binnen het 
waterlichaam Zuid-Kennemerduinen zijn geen puntbronnen bekend. Advies: geen 
maatregel. 

 
 

 

ESF8 = rood 

 

 

Maatregelen om van huidig naar gewenst te komen 

Knelpunten overschrijding van de norm, maar de effecten zijn ecologisch acceptabel, de 
oorzaken zijn onbekend of vinden hun oorsprong niet in het gebied. Daarom zijn geen 
locatie specifieke maatregelen geformuleerd. Wel wordt de maatregel Generiek emissie-
beleid toegevoegd. 
 

4.9 Conclusie ESF1-8 

ESF 4, 6 en 8 worden, op basis van de ESF analyse, als slecht beoordeeld. Hiervoor zijn 
maatregelen voorgesteld.  
 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  

ESF2 Licht  

ESF3 Productiviteit bodem  

ESF 4 Habitatgeschiktheid  

ESF 5 Verspreiding  

ESF 6 Verwijdering  

ESF7 Organische belasting  

ESF8 Toxiciteit  
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5. Gebiedsproces 

5.1 Wat is het gebiedsproces? 

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

5.2 Advies maatregelenlijst 

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

 
 Maatregel Code Advies  Aandachtspunten  

1 Generiek emissiebeleid G01 Kansrijk, want geen 
bezwaar. 

  

2 Onderzoeksmaatregel om 
teruggang vegetatie te dui-
den (i.s.m. beheerder) 
Verflauwen oevers, ondiepe 
zones aanleggen, oever-
lengte vergroten 
Effecten vee in water on-
derzoeken 
Afvissen graskarper en 
karper 

S01 Kansrijk, want geen 
bezwaar en stakehol-
der staat open voor 
gesprek over samen-
werking. 

 Andere beheerders 
betrekken. 

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

5.3 Samenwerking maatregelen  

Er is een aantal stakeholders die in het gebiedsproces hebben aangegeven te willen sa-
menwerken in de uitvoering van (aanvullende) maatregelen, te weten; 
 
Maatregel Onderzoeksmaatregel om teruggang vegetatie te duiden 
Stakeholder Natuurmonumenten 
Motivatie/reden Beheerder - past bij beleid 
Contactgegevens Hans Wondergem  

5.4 Conclusie SF9 

Op basis van de opgehaalde input is geadviseerd om de voorgestelde maatregelen niet af 
te laten vallen.   
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Naam waterlichaam, WLcode is een MX. In de volgende tabel zijn de gekozen parameters 
weergegeven die relevant zijn voor MX. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,69 Huidige situatie 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,01 Huidige situatie 

Shore Oeverinrichting (3 
klassen) 

2,5 Huidige situatie 

Waterlevel 

dynamics 

Peilbeheer (3 klas-
sen) 

3 Natuurlijk peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor naam waterlichaam de volgende GEP 
waarden volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-
maatlat die geldt voor MX. 
 
Vis (GEP: 1) 
Alg (GEP: 1) 
Macrofyten (GEP: 0,5) 
Macrofauna (GEP: 0,78) 
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6. Synthese Zuid-Kennemerland voor de derde tranche KRW (2022-2027) 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRWportaal 

 

Maatregel ESF  
KRW maatre-

gel.Code 
Naam (KRW portaal) Lok

Aanpak chemische stofgroep 
normoverschrijdingen  8 S06 

Aanpak chemische stofgroep norm-
overschrijdingen (svs, n-u, u) 

NL13

Generieke emissie maatregelen 
(landbouw en AWZI) 

1,8 G01 
Brongericht nutrienten - landelijk 
beleid 

BM/G

Meeliften met landelijk aanpak 
diffuse bronnen 8 G04 

Overige maatregelen - landelijk be-
leid diffuse bronnen 

BM/G

Onderzoeksmaatregel om terug-
gang vegetatie te duiden. Onder-
zoek doen: verflauwen oevers, 
ondiepe zones aanleggen, oever-
lengte vergroten, effecten vee, 
afvissen graskarper en karper. 

4, 6 S01 Aanvullend onderzoeksprogramma NL13

 
 
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 0.89 Goed 

biologie Waterplanten 0,6 0,6 0.58 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,45 0,4 0.36 Matig 

biologie Vissen 0,4 0,45 0.49 Goed 

BOS Stikstof 1,5 1,5 0,59 Goed 

BOS Fosfor 0.1 0,1 0,01 Goed 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 114 Goed 

BOS pH 6,5-8,5 6,5-8,5 8.6 Matig 

BOS Chloride 200 200 27,3 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,2 Goed 

BOS Doorzicht 0,9 0,9 1,75 Goed 

 

De teruggang van waterplanten wordt onderzocht. Voor 2027 worden resultaten gebruikt 
om de teruggang tegen te gaan. Het doel wordt niet aangepast. Er worden geen maatre-
gelen voorgesteld voor verbetering macrofauna. Huidige situatie wordt doel. Doel wordt 
0,4 EKR. Vissen worden naar boven bijgesteld. 
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Bijlage 1.  Sessies en stakeholders 

1. Sessies  

 
Interne sessie met praktische en omgevingsbril 

Datum: 31 oktober 2019 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: In de sessie is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven wel-
ke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Er is gesproken 
met een projectleider en omgevingsmanager van diverse KRW2-uitvoeringsprojecten en 
iemand van het cluster realisatie en onderhoud. Op dit waterlichaam is geen input gele-
verd. 

 
Natuur- en milieusessie 

Datum: 14 januari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Voor deze sessie zijn de natuur- en milieuor-
ganisaties uitgenodigd die deelnemen aan het bestuurlijk overleg Natuur en Milieu van 
Rijnland. Ook waren enkele drinkwaterbedrijven aanwezig als beheerder van Natu-
ra2000-gebieden aanwezig. De stakeholders zijn eerst geïnformeerd over het doel van de 
KRW en het gebiedsproces. Daarna is toelichting gegeven op de analyse en de beoorde-
ling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven welke maatregelen zijn 
voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. De stakeholders hebben vervolgens 
input geleverd vanuit het belang van hun sector. Er zijn alleen aanvullende maatregelen 
en aandachtspunten opgehaald.  
 

2. Interne stakeholders 

 
Stakeholder Geraadpleegd op  

Naam Functie  

Paul Hollander Projectleider KRW2 31 oktober 2019 
Louis van Dam Kennisleider cultuurtechniek 31 oktober 2019 
Marleen van der Dussen Omgevingsmanager KRW2 31 oktober 2019 
 

3. Externe stakeholders 

 
Organisatie Geraadpleegd op  

Natuurmonumenten 14 januari 2020 
Gemeente Zandvoort 29 oktober 2019 
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Bijlage 2.  Input 

Opgehaalde input per maatregel 

 
Maatregel 1 Onderzoeksmaatregel om teruggang vegetatie te duiden 

(i.s.m. beheerder) 

 Verflauwen oevers, ondiepe zones aanleggen, oeverlengte ver-
groten 

 Effecten vee in water onderzoeken 
 Afvissen graskarper en karper 

Natuurmonumenten We hebben zeker belangen en ideeën over de onderzoeken. Staan 
open voor gesprek hierover. Er zijn verder nog een groot aantal 
beheerders in het gebied, naast NM ook de PWN, Staatsbosbeheer, 
Gemeente Bloemendaal en vooralsnog ook gemeente Velzen denk 
ik (Kennemermeer). 

 
Aanvullende maatregelen 

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

Natuurmonumenten In de duinrellen is een kans 
voor macrofauna (rheofiel)  

 Niet opnemen, want draagt 
niet bij aan een rode ESF. 

Natuurmonumenten Kans voor opstuwing peil (zie 
kaart) 

 Niet opnemen, want draagt 
niet bij aan een rode ESF. 
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Bijlage 3. Technische 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 doe-
len 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 pH 6,5-
8,5 

8,6 Matig 8,5 Goed 

 
pH fluctueert, minder stikstof door landelijke maatregelen zorgt voor een vermindering in 
pH het doel van 8,5 wordt in 2027 behaalt. Doel wordt niet aangepast. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Water-
planten 

0,6 0,58 Matig 0,6 Goed 

 
Teruggang van waterplanten wordt onderzocht. Voor 2027 worden resultaten gebruikt 
om teruggang tegen te gaan. Doel wordt niet aangepast. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofauna 0,45 0,36 Matig 0,4 Matig 

 
Er worden geen maatregelen voorgesteld voor verbetering macrofauna. Huidige situatie 
wordt doel. Doel wordt 0,4 EKR. 
 
Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-

Verkenner. 

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

TYPE 
WATERBODID MO-

DEL-
TYPE 

WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 

3
5 

Zuid-
Kannermer-
land 

M23 NL13_25 other Vol 1175729 The_geom 
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