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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

 
 
De biologische toestand scoort slecht door een slechte beoordeling van de algen en de visstand. 
Waterplanten scoren ontoereikend en macrofauna matig. De biologie-ondersteunende stoffen sco-
ren ook slecht door een te laag doorzicht en te hoge waarden voor stikstof, fosfor en zuurgraad. 
De gehalten ammonium en verschillende chemische stoffen zijn te hoog. 
 
Korte toelichting op ESF score 

Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  
ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  
ESF 4 Habitatgeschiktheid  
ESF 5 Verspreiding  
ESF 6 Verwijdering  
ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  
 
De productiviteit van water en bodem is te hoog. Er is te weinig doorzicht en het habitat is niet 
geschikt voor waterplanten, macrofauna en een diverse visstand. Verspreiding van soorten, verwij-
dering en organische belasting zijn geen beperkende factoren. Verschillende toxische stoffen over-
schrijden de normen. 
 
Maatregelen 

 
Naam (KRW portaal) ESF ID 

Aanleggen legakkers 2 NL13_49-004 
Behoud en beheer oeverbegroeiing 4 NL13_48-013 
Reservemaatregel: defosfateren inlaatwater 1, 8 NL13_49-003 
Afspraken maken over het opheffen ongezuiverde lozingen 8 NL13_48-018 
Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs; n-u; u) 8 NL13_48-030 
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Technische doelaanpassing 

 

Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0.6 0.2 0.19 Matig 

biologie Waterplanten 0.55 0,3 0.25 Matig 

Biologie  Macrofauna 0.5 0,45 0.4 Matig 

biologie Vissen 0.5 0,2 0.09 Ontoereikend 

BOS Stikstof 1.3 3 3.17 Matig 

BOS Fosfor 0.06 0.08 0.1 Matig 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 102 Goed 

BOS pH 5.5-7.5 8.7 8.7 Goed 

BOS Chloride 200 200 52 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22.5 Goed 

BOS Doorzicht 0.9 0,3 0.39 Goed 
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2. Kenmerken waterlichaam 

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

2.1 Administratieve gegevens 

Parameter Waarde Ligging 

KRW code NL13_11 

 

KRW meetpunt ROP13409 

Watertype M27, matig grote ondiepe laagveenplassen 
Status Kunstmatig 
Polder of boezem Polder 
N2000-gebied Nee 

Zwemwaterlocatie ROP13412, Elfhoeven 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam ligt in het zuidoosten van Rijnland, zie hierboven. 
 
Alle plassen in het peilvak 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 hoofdwatergangen). Bovendien is het 
vanuit de afvoer- en scheepvaartfunctie vaak ongewenst om in de primaire wateren inrichtings-
maatregelen te treffen. Rijnland introduceert daarom de “zoekgebieden”. Dit zijn gebieden die 
hydrologisch met een waterlichaam zijn verbonden (ze liggen in het zelfde peilgebied als het wa-
terlichaam en zijn niet gescheiden door stuwen of dammen) maar die niet tot het waterlichaam 
worden gerekend.  
 
De zoekgebieden hebben geen officiële status. Wel hebben ze een belangrijke invloed op de wa-
terlichamen. Hierdoor tellen maatregelen in zoekgebieden mee voor het betreffende waterlichaam 
en worden de doelen van het waterlichaam afgestemd op de mogelijkheden in het zoekgebied. 
 

 

Het waterlichaam en het zoekgebied zijn weergegeven in figuur 1. Enkele gebieden binnen het 
peilvak waarin de Reeuwijkse plassen liggen zijn geen onderdeel van het waterlichaam. Deze 
gebieden zijn onderdeel van het waterlichaam “Stein en weidegebied”. 
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Figuur 1 waterlichaam 
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Topografie Reeuwijkse plassen 

2.3 Functies, landgebruik 

Het landgebruik van het gebied rondom de Reeuwijkse plassen is weergegeven in figuur 2. Het 
overwegende gebruik is bebouwing en agrarisch gras en natuur. De plassen zijn, met uitzondering 
van de plasssen ‘s Gravenbroek en Elfhoeven, onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Er 
loopt geen ecologische verbinding in de omgeving van de Reeuwijkse plassen. 
 
De plassen vervullen de volgende functies: natuur, wonen, werken, visserij (beroep en hengel-
sport) en jacht. De plassen zijn onderdeel van de polder en vervullen een functie in het bergen van 
water. De legakkers zijn voor een belangrijk deel bezet door (recreatie) woningen en op de plassen 
is veel recreatievaart (zeilboten en motorbootjes). Een aantal plassen is afgesloten voor recreatie-
vaart. In de plas Elfhoeven is een zwemwaterlocatie. 
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Figuur 2. Landgebruik 

2.4 Hydrologie 

Het waterlichaam ligt in peilvak WW-31a oost. De plassen staan met elkaar in verbinding. De plas 
Sloene is via een sluis en Klein Vogelenzang door middel van doorvaarbare stuw afgescheiden van 
de overige plassen. Waterinlaat vindt plaats vanuit de stadsboezem van Gouda, aangevoerd via de 
Breevaart. Een wateroverschot wordt via vakgemaal Burgvlietkade afgevoerd naar de stadsboe-
zem. 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

. Defaultnorm M27 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen 
 

 

Algen 
0,6 0,6 

Waterplanten 
0,6 0,55 

Macrofauna 
0,6 0,5 

Vissen 
0,6 0,5 

 

  

Biologie ondersteunende stoffen (BOS) 
  

Stikstof (mg/l) 
≤ 1,3 1,3 

Fosfor (mg/l) 
≤ 0,09 0,06 

Zuurstof (%) 
60-120 60-120 

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

Chloride (mg/l) 
≤ 200 200 

Temperatuur (graden celcius) 
≤ 25 25 

Doorzicht (m) 
≥0,90 0,9 

 
De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS) hebben per wa-
tertype een defaultnorm (Stowa rapporten 2012-31 en 2012-34). Deze doelen kunnen worden 
aangepast door de waterbeheerder. De aanpassingen moeten wel onderbouwd worden met argu-
menten.  
 
De externe belasting is zo ver gereduceerd dat in de KRW2-periode verwacht werd dat een omslag 
naar helder water mogelijk is. Een GEP van 0,6 voor algen moet dan gehaald kunnen worden. De 
maatregelen moeten leiden tot meer begroeiing met waterplanten. Het doel voor waterplanten is 
op 0,55 gezet aangezien de oevervegetatie niet volledig meetelt. Macrofauna lift mee met vegeta-
tie, omdat er ook harde oevers blijven bestaan is het doel op 0,5 gesteld. Het visdoel is op 0,5 
gezet omdat de bedekkingen aan waterplanten voor een hogere score op vis niet behaald kunnen 
worden. 

3.2 Maatregelen KRW1 en KRW2 

Maatregel Bron Status 

Aanleg Kerkepad KRW1 Vervallen1) 
Actief biologisch beheer Klein Vogelenzang KRW1 Uitgesteld2) 
Actief biologisch beheer Lang Roggebroek KRW1 Uitgesteld2) 
Actief biologisch beheer Reeuwijkse plassen KRW1 Uitgesteld2) 
Actief biologisch beheer Sloene KRW1 Uitgesteld2) 
Afkoppelen Goudse Hout KRW1 Uitgevoerd 
Afkoppelen polders Reeuwijk-West, Abessinië en 
Stein-noord 

KRW1 Uitgevoerd 

Behoud NVO’s (bestaand) 2 km KRW1 Uitgevoerd 
Onderzoek mogelijkheden compartimenteren KRW1 Uitgevoerd3) 

Compartimenteren Reeuwijk KRW1 Uitgevoerd3) 

Doorvaarbaar isoleren Klein Vogelenzang KRW1 Uitgevoerd 
Doorvaarbaar isoleren ‘s Gravenkoop KRW1 Vervallen3) 
Vernauwen doorvaart Vrijhoef KRW1 Vervallen3) 

Kwaliteitsbaggeren Klein Vogelenzang KRW1 Uitgevoerd 
Onderzoek naar mogelijkheden structurele water-
aanvoer binnen groene ruggengraat 

KRW1 Uitgevoerd5) 

Onderzoek peilvariatie Sloene KRW1 Uitgevoerd6) 
Optimaliseren inlaat Gouda KRW1 Vervallen7) 
Peilverruiming Reeuwijkse plassen KRW1 Uitgevoerd8) 

Procesleiding Reeuwijk en Stein KRW1 Uitgevoerd9) 
Structurele wateraanvoer binnen groene ruggen- KRW1 Vervallen10) 
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graat 
Onderzoek mogelijkheden benutten water surfplas KRW1 Uitgevoerd11) 
Aanleg NVO’s 14 km KRW1 Uitgevoerd12) 
Onderzoeksmaatregel landbouwemissies veenwei-
degebied*) 

KRW1 Uitgevoerd 

Onderzoeksprogramma AWZI*) KRW1 Uitgevoerd 

Behoud en beheer oeverbegroeiing KRW2 In uitvoering 
Onderzoek toename slib en verslechtering door-
zicht 

KRW2 In uitvoering 

Actief biologisch beheer KRW2 Niet uitgevoerd 
Defosfateren inlaatwater KRW2 Niet uitgevoerd 
Optimaliseren operationeel beheer KRW2 Niet uitgevoerd 
Slibmaatregelen KRW2 Niet uitgevoerd 

Maatregelen tbv landbouwemissies veenweidege-
bied*) 

KRW2 In uitvoering 

Monitoring effecten maatregelen SGBP1 KRW2 In uitvoering 

Onderzoek naar oorzaak overschrijding norm am-
monium 

KRW2 Uitgevoerd13) 

 
1) uit onderzoek is gebleken dat het aanleggen van een “kerkpad” om de waterstromen om te leiden of te 
scheiden in dit geval te weinig effectief is. 
2) Gefaseerd, eerst worden andere maatregelen uitgevoerd. 
3) Verschillende maatregelen zijn uitgevoerd in dit kader: het afdammen van sloten, isoleren van Sloene en 
Klein Vogelenzang. De doorvaart naar de plas Vrijhoef is vernauwd.Het afsluiten van ’s Gravenkoop is niet uit-
gevoerd wegens gebruik aan draagvlak. 
4) Maatregel is vervallen, de kosten zijn te hoog ten opzichte van de verwachte effectiviteit 
5) Uit onderzoek is gebleken dat deze maatregel niet zinvol is. 
6) Het onderzoek naar peilvariatie verloopt verder met de peilverruiming van de Reeuwijkse plassen. 
7) Optimaliseren door baggeren Breevaart is niet aan de orde, uit onderzoek blijkt dat de Breevaart op legger-
diepte is. 
8) in 2015 is het peilbesluit genomen en uitgevoerd. 
9) Instrumentele maatregel. Hieronder vallen ook een aantal onderzoeken, waarvan nog niet duidelijk is of er 
uitvoeringsmaatregelen uit voortkomen. 
10) Uit onderzoek blijkt dat het beoogde effect gering is. 
11) Onderzocht is of een wateroverschot uit de surfplas (Broekvelden Vettenbroek) benut kan worden als in-
laatwater voor de Reeuwijkse plassen. Het rendement van de maatregel is te laag ingeschat. De winst in het 
verminderen van de fosfaatbelasting is gering en daarbij blijkt de resulterende peilverlaging in de surfplas gro-
ter dan gedacht en niet zonder meer mogelijk. Verder onderzoek naar deze maatregel (effect op funderingen en 
oeverbekleding) is niet uitgevoerd. Eerder speelde de gedachte om de plas Broekvelden Vettenbroek niet alleen 
als alternatieve inlaatbron voor de overige plassen, maar ook als seizoensberging in te zetten. De gedachte 
hierbij was dat in perioden met een neerslagoverschot, overtollig water vanuit de Reeuwijkse plassen naar de 
diepe plas wordt gepompt, met het doel om in perioden met een neerslagtekort, water vanuit de diepe plas 
naar de Reeuwijkse plassen in te laten. Uit berekeningen blijk echter dat de kans op overschrijding van de 
toelaatbare belasting in de nu nog heldere diepe plas Broekvelden Vettenbroek groot is. En deskundigen zijn 
van mening dat blijvende schade niet kan worden uitgesloten. 
12) In het gebied is 14 km nieuwe NVO aangelegd. 4 km bestaande NVO wordt behouden door onderhoud. 
13) Binnen Rijnland grootste bronnen ammonium: bemesting, effluent en grondwater. 
Algemeen: in Rijnland relatief hoge pH. 

 
*) generieke maatregel, niet specifiek voor dit waterlichaam 
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3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 

 
 

  
Er zijn geen duidelijke trends in de biologie ondersteunende stoffen. Algen scoren in alle gemeten 
waarden slecht. De visstand scoort ook slecht. De score voor macrofauna en waterplanten lijkt te 
verbeteren, maar dit is niet met zekerheid te zeggen aangezien er relatief weinig bemonsteringen 
zijn uitgevoerd. 

3.4 Toestand 2018 

De biologie scoort slecht door een slechte score op de onderdelen algen en vissen. De macrofauna 
scoort matig, de waterplanten ontoereikend. 
De biologie ondersteunende stoffen scoren slecht door te hoge waarden voor stikstof, fosfor en 
zuurgraad. Verschillende chemische stoffen overschrijden de normen. 
 
Het meest actuele toetsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_11. 



 

Pagina 12 van 30  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.086804 

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. 
 
ESF1 voldoet als de externe belasting lager is dan de kritische belasting van het watersysteem. 
 
In de Reeuwijkse plassen is fosfor in overmaat aanwezig. De concentratie totaal-fosfor van het 
polderwater is vrijwel altijd hoger dan de default norm voor wateren van dit type, waarbij waarden 
tot 0,2 mg totaal P/l worden gemeten.  
 
Er is overmatige algengroei. Kroos en flab komen in het diepere water niet in grote bedekkingen 
voor.  
 
De externe bronnen voor fosfor bestaan met name uit inlaatwater en vogelpoep van de grote aan-
tallen vogels die op de plassen aanwezig zijn. 
 
De kritische belasting van de poldervaarten, berekend met PClake, ligt tussen 0,1 en 0,3 mg 
P/m2/dag. De geschatte externe belasting is ongeveer 0,18 mg P/m2/dag. De externe belasting ligt 
in de zone waarin herstel naar een helder systeem mogelijk zou moeten zijn. 
 

 
 
De externe belasting is door het treffen van een groot aantal maatregelen in de eerste KRW-
periode flink afgenomen. De symptomen van eutrofiëring zijn nog aanwezig. Het is mogelijk dat 
een omslag naar een helder systeem meer tijd nodig heeft. Het is ook mogelijk dat de aanvoer van 
nutriënten door veenafbraak in de plassen zelf, in combinatie met aanvoer van fosfor uit vogelpoep 
te hoog zijn om herstel mogelijk te maken (zie verder ESF3). 
 
ESF1 voldoet niet. 
 

 

 
 
ESF1 rood: de externe belasting van de plassen is iets hoger dan de kritische be-
lasting. 

Maatregelen 

- Generieke emissiemaatregelen; 
- Defosfateren van het inlaatwater. 

 
NB: In de eerste planperiode zijn verschillende maatregelen uitgevoerd om de externe belasting te 
reduceren. Omliggende polders zijn maximaal afgekoppeld, meer is niet mogelijk. Het comparti-
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menteren van de plassen is zover mogelijk uitgevoerd. Voor meer compartimentering is in het ge-
bied geen draagvlak. Flexibel peil is ingesteld waardoor de hoeveelheid inlaatwater is geminimali-
seerd. De effecten van het flexibel peil op de grondwaterstand worden twee jaar lang gemonitord. 

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 de Reeuwijkse plassen is gemiddeld 0,3 meter. Het lichtklimaat wordt bepaald 
door algen en door zwevende dode deeltjes (dode algen en slibdeeltjes). Er komt dus te weinig 
licht op de bodem van de plassen. In het grootste deel van de twee meter diepe plassen kunnen 
daarom geen ondergedoken waterplanten groeien. In de ondiepe zone van de aangelegde natuur-
vriendelijke oevers komt wel voldoende licht op de bodem. In de afgelopen jaren zijn daar onder-
gedoken waterplanten tot ontwikkeling gekomen. 
 
De beoordeling van ESF2 staat daarom op rood. 

 

 
 
ESF 2 rood: het doorzicht is te klein. Er komt onvoldoende licht op de bodem om de 
groei van ondergedoken waterplanten mogelijk te maken. 
 

Maatregelen 

- De maatregelen bij ESF1 moeten leiden tot meer doorzicht door een afname van de hoe-
veelheid algen. 

 
Maatregelen die niet zijn opgenomen vanwege significante schade: 

- Luwtemaatregelen op grote schaal. Door golfbrekers of dammen aan te leggen wordt een 
“slotenpatroon” gerealiseerd in de plassen. In deze luwe “sloten” kunnen waterplanten tot 
ontwikkeling komen. Deze maatregel heeft grote gevolgen voor de recreatie op de plassen 
en is daarom als maatregel met significante schade aangemerkt. 

 
Het verontdiepen van grote delen van de plassen kan zorgen voor meer licht op de bodem. Aan de 
randen van de plassen is dit al uitgevoerd door NVO’s aan te leggen. Het verontdiepen van de ge-
hele plas heeft als verwacht negatief bijeffect dat algen in suspensie blijven en het water toch 
troebel blijft en wordt daarom niet voorgesteld. 

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. 
 
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 weinig metingen beschikbaar. Op de bemeten locaties is het totaal-P gehalte in de waterbo-
dem veel hoger dan >500 mg P/kg ds. De modelberekeningen laten zien dat er een grote P flux uit 
de bodem optreedt. 
 
De beoordeling van ESF3 staat daarom op rood. 
 

 

 
ESF3 rood: het fosforgehalte in de waterbodem is te hoog, er treedt nalevering op 
en er groeien woekerende waterplanten in de plassen. 
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Maatregelen: 

- Verdiepen van gedeelten van de plassen als slibvang. NB: pilot Langeraarsche plassen af-
wachten. 

 
Maatregelen die niet zijn opgenomen: 

- Het effect van het uitvoeren van de slibmaatregelen baggeren, beijzeren en bezanden is 
nog te onzeker om dit op het niveau van de gehele Reeuwijkse plassen uit te voeren. Meer 
informatie hierover volgt op korte termijn (evaluatie pilots Sloene en Klein Vogelenzang). 

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 
Grote delen van de plassen zijn beschoeid om de oevers te beschermen tegen afslag. In de eerste 
KRW-periode zijn grote strekkingen natuurvriendelijke oever aangelegd en maatregelen genomen 
om de bestaande begroeide oevers te behouden. In de natuurvriendelijke oevers is het habitat 
geschikt voor oeverplanten. De beschoeide oevers die meer dan de helft van de oeverlengte van de 
plas beslaan, zijn niet geschikt voor oeverplanten. De waterdiepte naast de beschoeiing is in veel 
gevallen te groot om begroeiing mogelijk te maken. Ook staan grote delen van de oever bloot aan 
golfslag (door windwerking en vaarbewegingen), waardoor oeverbegroeiing geen kans krijgt. 
 
In de winter is er een vast waterpeil. In de zomermaanden wordt een flexibel waterpeil met een 
een bovengrens van -2,21 en een ondergrens van -2,29 m NAP aangehouden. Dit beheer draagt in 
enige mate bij aan de groeiomstandigheden van de oeverplanten. Optimaal voor begroeiing in 
flauwe oevers is een flexibel peil met een marge van circa 30 cm. Dat is in dit waterlichaam niet 
haalbaar.  
 
Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 
Het doorzicht is in grote delen van de plas te gering waardoor er te weinig licht op de bodem komt 
om planten te laten groeien (zie ESF2). In de natuurvriendelijke oevers, waar klei is aangebracht 
om een flauw aflopende ondiepe zone te maken, zijn ondergedoken waterplanten tot ontwikkeling 
gekomen. In deze zones is het habitat geschikt voor de groei van ondergedoken waterplanten. In 
ondiepere delen van de plas groeien drijfbladplanten zoals gele plomp. 
 
In de plassen is bagger aanwezig, in luwe delen (zuidwest kant van de plassen) kan de dikte be-
hoorlijk zijn (meer dan een meter bagger). Aan de noordoost kant, waar de dynamiek groot is door 
windwerking is de dikte van de baggerlaag kleiner. De bagger beweegt zich naar verwachting door 
de plassen, waardoor het milieu te dynamisch is voor waterplanten om te kunnen wortelen. In de 
plassen is daarbij een groot bestand aan bodemwoelende vissoorten aanwezig, waardoor de groei-
omstandigheden verder verslechteren. 
 
In de lijnvormige wateren (bermsloten) die tot het waterlichaam horen zijn groeiomstandigheden 
gunstiger. Het water is daar luwer waardoor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten wel 
kunnen groeien. Deze zijn echter geen onderdeel van het waterlichaam. 
 
Habitat voor macrofauna 
In de begroeide oevers is geschikt habitat voor macrofauna aanwezig. In grote delen van de plas 
ontbreekt het aan structuur in de vorm van ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten.  
 
Habitat voor vissen 
In de begroeide oevers is geschikt habitat voor macrofauna aanwezig. In grote delen van de plas 
ontbreekt het aan structuur in de vorm van ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten voor 
plantenminnende vissoorten. Het waterlichaam is groot genoeg voor een gezonde visstand. Er is 
voldoende variatie in waterdiepte, in de natuurvriendelijke oevers kan worden gepaaid, de diepe 
delen zijn geschikt voor overwintering.  
 
De habitatgeschiktheid voor de verschillende groepen wordt beoordeeld als rood. 
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ESF4 rood: Er is voldoende geschikt habitat voor oeverplanten. Het habitat is 
vanwege de aanwezige bagger en een grote dichtheid aan bodemwoelende vis in 
het grootste deel van de plas ongeschikt voor de groei van ondergedoken water-
planten en drijfbladplanten. Daardoor is er voor macrofauna en vis te weinig 
structuur in de vorm van waterplanten. 

 

Maatregelen 

- Behoud van begroeide oevers; 
- Actief biologisch beheer om de dichtheid aan bodemwoelende vis te reduceren. 
 
Maatregelen die niet zijn opgenomen: 
De aanleg van nog meer natuurvriendelijke oevers is niet als maatregel opgenomen. In de eerste 
KRW periode zijn oevers aangelegd op plekken die daarvoor geschikt werden geacht (vooral luwe 
zijden) en waar draagvlak bij eigenaren en financiering voor was. De aanleg van oevers op onge-
schikte plaatsen zien we als niet effectief. 
 
Luwtemaatregelen nemen om de dynamiek in de plassen te verkleinen en de bagger te laten be-
zinken. Zie ESF2. 

4.5 ESF5 verspreiding 

De ecologische kwaliteit is beter naarmate er meer verschillende soorten planten en dieren in het 
waterlichaam voorkomen. De afwezigheid van gewenste soorten kan worden verklaard door de 
afwezigheid van het benodigde habitat (fysieke standplaatsen of kwaliteit) of doordat de soorten 
het geschikte habitat niet kunnen bereiken (doordat ongeschikt habitat moet worden gepasseerd of 
doordat fysieke barrières aanwezig zijn tussen geschikt leefgebied in het waterlichaam en het leef-
gebied van gewenste soorten buiten het waterlichaam. ESF5 voldoet als verspreiding niet de be-
lemmerende factor is voor het bereiken van de gewenste biologische toestand. 
 
Verspreiding van vegetatie 
Verschillende soorten waterplanten zijn aanwezig in de omgeving van het waterlichaam. De soor-
tenrijkdom in het waterlichaam is beperkt. Als ESF4 op orde is, verwachten we dat de verspreiding 
van planten geen beperkende factor is voor een verbeterde samenstelling van de vegetatie in de 
plassen. 
 
Verspreiding van macrofauna 
Verspreiding is geen beperkende factor voor de samenstelling van macrofauna in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van vissen 
De gewenste vissoorten zijn al in het waterlichaam aanwezig. Verspreiding is daarom niet bepalend 
voor samenstelling van de visstand. 
 

 

 
 
ESF5 groen 

 
 
 
 

Maatregelen 

- Maatregelen zijn 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 
In de plassen wordt niet geschoond aangezien dit niet nodig is voor de doorstroming van het wa-
ter. Voor het onderhoud van een groot deel van de natuurvriendelijke oevers zijn contracten geslo-
ten met de eigenaren. Rijnland onderhoud de oevers door jaarlijks een gefaseerd te maaien. In de 
plassen en de oevers is verwijdering geen beperkende factor. 
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Muskusratten en kreeften zijn aanwezig in het waterlichaam. Lokaal is vraat door muskusratten 
zichtbaar. We zien hiervan geen negatieve effecten op de vegetatie van de plassen als geheel. 
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 
Er vindt visserij plaats op de plassen, zowel beroepsvisserij als hengelsport. Ook zijn er grote aan-
tallen vogels aanwezig in de omgeving van de Reeuwijkse plassen, waaronder visetende soorten 
zoals visdiefjes, aalscholvers en stormmeeuwen. Uit de visstandbemonstering van 2010 bleek dat 
de lengteverdeling van vissoorten evenwichtig is en er geen effect van bevissing is. 
 

 

 
ESF6 groen: verwijdering heeft geen negatief effect op de samenstelling van water-
planten, macrofauna of visstand. 

 

Maatregelen 

Niet van toepassing. 

4.7 ESF7 organische belasting 

In de gewenste situatie leidt de organische belasting niet tot lage zuurstofconcentraties.  
In zwemwateren mag de organische belasting niet leiden tot oordeel “aanvaardbaar” of “slecht” op 
basis van bacteriologische verontreiniging. 
 
De belangrijkste bronnen voor de directe organische belasting van het waterlichaam zijn: 
- Afbraak/oxidatie van veen; 
- Lozingen uit niet op het gemeentelijk riool aangesloten vakantiewoningen van huishoudelijk 

afvalwater (lokaal gezuiverd middels IBA-systeem) of via riooloverstorten (in het zoekgebied); 
- Meeuwenkolonie. 
Het waterlichaam grenst aan een Natura2000-gebied (deels in hetzelfde peilgebied), waarin de 
betreffende percelen niet of extensief bemest wordt/gaat worden. Aangenomen wordt dat andere 
bronnen zoals honden uitlaten, eendjes voeren, lokvoer t.b.v. sportvisserij, bladval en vogelpoep 
(anders dan genoemde meeuwenkolonie) relatief weinig bijdragen aan deze belasting. 
 
De afgelopen tien jaar schommelde de zomergemiddelde zuurstofverzadiging tussen ca. 100 en 
120%. De zuurstofverzadiging lijkt op basis van de pieken boven de 120% verzadiging de laatste 
jaren stabieler dan in KRW 1 (2009-2015). Lage zuurstofgehalten resulterend in een zuurstofver-
zadiging tot onder de 50% komen niet voor. KRW-oordeel is Goed. 
 
In dit KRW-waterlichaam is één zwemwaterlocatie aanwezig in plas Elfhoeven. Bacteriologische 
scoort deze zwemwaterlocatie al jaren ‘Uitstekend’. Wel gaan er regelmatig zwemwaarschuwingen 
uit in verband met blauwalgenoverlast (in 2018 gedurende 9 weken in het zwemseizoen).  
 

 

 
ESF7 groen: de zuurstofhuishouding in het watersysteem en bacteriologische zwem-
waterkwaliteit zijn op orde. 
 
 

 
Maatregelen 

n.v.t. 

4.8 ESF8 toxiciteit 

In de gewenste situatie voldoen alle chemische stoffen – niet zijnde de biologie ondersteunende 
parameters – aan de normen. Dit betreft alle compartimenten van het watersysteem: oppervlakte-
water, waterbodem en organismen. 
 
Oppervlaktewater 
Het waterlichaam Reeuwijkse Plassen voldoet volgens het KRW-toetsingsoordeel 2019 niet voor de 
chemische parameters ammonium (NH4), benzo(g,h,i)peryleen (BghiPe) en perfluoroctaansulfo-
naat (PFOS). 
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Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van KRW-meetlocatie ROP13409 - in plas 
Nieuwerbroek - voor de jaren 2009 t/m 2018 doorgerekend op potentiele effecten op de ecologie. 
Hieruit blijkt dat deze effecten met uitzondering van het jaar 2012 aan de gestelde doelen voldoen. 
In het betreffende jaar hadden de zomermonsters een msPAF-score1 van >1% als gevolg van de 
ammoniumconcentraties. Hierdoor overschreed het jaargemiddelde msPAF de risicogrens van 
0,5%. 
 
Ammonium is in heel Rijnland een probleemparameter volgens de formele toetsing. De ammoni-
umconcentraties zijn in de periode 2013-2017 beduidend lager dan in de periode 2009-2012. In 
2018 is deze weer hoger dan in de jaren ervoor. Uit de berekeningen met de Toolkit blijkt het eco-
logisch effect als gevolg van ammonium sinds 2013 zeer beperkt (op 3 monsters na bedraagt de 
msPAF max. 0,2%). Er zijn ook geen duidelijk aanwijsbare (niet-natuurlijke) bronnen voor deze 
stof. Bijkomend probleem is de hoge zuurgraad (in 2012 pH= 9,3), waardoor ammonium eerder als 
‘onvoldoende’ wordt beoordeeld. Deze hoge zuurgraad is het gevolg van algenbloeien. 
 
Benzo(g,h,i)peryleen is in 2018 in het pakket van het Toestand & Trendmeetpunt meegenomen. In 
één (van de twaalf) monsters is deze in een zeer lage concentratie - gelijk aan de rapportagegrens 
- aangetroffen. Vanaf het begin van de KRW (2009) wordt BghiPe ook op de KRW-meetlocatie van 
het waterlichaam zelf gemeten. Deze stof is al die jaren eenmaal (mei 2010) in een concentratie 
nét boven de rapportagegrens aangetroffen. Het formele oordeel wordt op basis van expert oordeel 
aangepast, als zijnde: voldoet (geen probleem).  
 
PFOS – een nieuwe prioritaire stof – is niet in dit waterlichaam zelf aangetroffen, maar gemeten op 
het gekoppelde Toestand en Trend monitoringspunt (RO114A). PFOS wordt beschouwd als ubiqui-
taire stoffen (= stoffen die niet meer geloosd mogen worden, maar potentieel overal aangetroffen 
kunnen worden). Specifieke bronnen voor deze stoffen zijn in dit waterlichaam niet bekend. 
 
Waterbodem 
Rond 2010 zijn diverse watergangen langs de randen van het waterlichaam bemonsterd en in na-
volgende jaren gebaggerd. De waterbodemkwaliteit - het onderhoudsbagger uit de watergangen – 
voldoet aan de Rijnlandse normen. In de enkele watergangen die ‘matig verontreinigd’ (klasse b) 
zijn, waren de metalen nikkel, lood en of zink of de PAK de klassebepalende parameter. Een bron 
voor deze aangetroffen matige verontreinigingen is niet bekend, waarschijnlijk betreft het diffuse 
bronnen (bijv. voor PAK verbrandingsprocessen als open haard, en bijv. voor de metalen uitloging 
van bouwmetalen in constructies). 
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten toxische stoffen in organismen bepaald. 
 

 

ESF8 rood: de normen voor chemische verontreinigingen in oppervlaktewater wor-
den overschreden. 
 
 

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 (eutrofie) - is de KRW-toets voor 
deze parameter niet goed uit. Maatregelen: aanpak van algenbloei/eutrofiëring (zie ESF1) en 
huishoudens aansluiten op gemeentelijke riolering en uitvoeren van generiek emissiebeleid; 

- Benzo(g,h,i)peryleen: Deze stof is ook in dit KRW-waterlichaam zelf gemonitord, maar sinds 
2010 niet meer aangetroffen. Maatregelen in dit waterlichaam zijn daarom niet aan de orde. 

- PFOS: Deze stof is niet in dit KRW-waterlichaam aangetroffen. Maatregelen in dit waterlichaam 
zijn daarom vooralsnog niet aan de orde. Wel uitvoeren van generiek emissiebeleid. 

4.9 Conclusie ESF1-8 

Korte toelichting op ESF score 

Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  

                                           
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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ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  
ESF 4 Habitatgeschiktheid  
ESF 5 Verspreiding  
ESF 6 Verwijdering  
ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  
 
De productiviteit van water en bodem is te hoog. Er is te weinig doorzicht en het habitat is niet 
geschikt voor waterplanten, macrofauna en een diverse visstand. Verspreiding van soorten, verwij-
dering en organische belasting zijn geen beperkende factoren. Verschillende toxische stoffen over-
schrijden de normen. 
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5. Gebiedsproces 

5.1 Wat is het gebiedsproces? 

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

5.2 Advies maatregelenlijst 

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

 
Maatregelen Reeuwijkse plas-

sen 

ESF Code 

PBL 

Advies SF9 

Generieke emissiemaatregelen 1, 8 G01  Kansrijk, want geen bezwaar. 
Defosfateren van het inlaatwater  1, 8 BR10  Eerst onderzoek nodig.  
Verdiepen van gedeelten van de 
plassen als slibvang1) 

3, 4, 
8 

IN12  Eerst onderzoek nodig.  

Behoud begroeide oevers 4 BE03  Kansrijk, want geen bezwaar. Wordt ook 
al deels opgepakt. 

Actief biologisch beheer2) 4 BE01  Er moet eerst worden aangetoond dat 
andere mogelijke maatregelen niet wer-
ken. 

Huishoudens aansluiten op de 
gemeentelijke riolering 

8 BR10  Kansrijk, want geen bezwaar. 

Aanvullende maatregel: Aanpak 
ongerioleerde lozingen 

8 BR10  Kansrijk, want heeft effect. 

Aanvullende maatregel: Luwte-
maatregelen 

4   Kansrijk, want draagvlak en heeft effect. 

 
1) Als uit pilot Langeraarsche plassen blijkt dat dit een effectieve maatregel is 
2) Als maatregelen om externe en interne belasting te reduceren voldoende effect hebben ge-

had. 

5.3 Samenwerkingsmogelijkheden  

Er zijn een aantal stakeholders die in het gebiedsproces hebben aangegeven te willen samenwer-
ken in de uitvoering van (aanvullende) maatregelen (of genoemd zijn door andere stakeholders als 
potentiele samenwerkingspartner), te weten; 
 

Maatregel Aanpak ongerioleerde lozingen 
Stakeholder Verschillende eigenarenverenigingen hebben deze maatregel aangedragen 

en zijn ook bereid om te helpen in de communicatie richting hun leden. 
Motivatie/reden Samen het plassengebied schoon houden 

5.4 Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces wordt geadviseerd één maatregel (actief biologisch beheer) af te 
laten vallen. De rest kan op de definitieve maatregelenlijst, hoewel voor twee maatregelen eerst 
onderzoek nodig is. Ten slotte worden twee aanvullende maatregelen (aanpak ongerioleerde lozin-
gen en luwtemaatregelen) toegevoegd. 
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6. Synthese 

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 0.2 0.19 Matig 

biologie Waterplanten 0.55 0,3 0.25 Matig 

Biologie  Macrofauna 0.5 0,45 0.4 Matig 

biologie Vissen 0.5 0,2 0.09 Ontoereikend 

BOS Stikstof 1.3 3 3.17 Matig 

BOS Fosfor 0.06 0.08 0.1 Matig 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 102 Goed 

BOS pH 5.5-7.5 8.7 8.7 Goed 

BOS Chloride 200 200 52 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22.5 Goed 

BOS Doorzicht 0.9 0,3 0.39 Goed 

 
Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor t KRW-portaal 

 

Maatregel omschrijving ESF Maat-

regel-

code 

Maatregel type ID 

Aanleg legakkers 
(leeg) 

IN20 
Aanleggen legak-
kers 

NL13_49-004 

Behoud begroeide oevers 
4 

BE03 
Behoud en beheer 
oeverbegroeïng 

NL13_48-013 

Defosfateren van het inlaatwater  

1, 8 
BR10 

Reservemaatregel: 
defosfateren in-
laatwater 

NL13_49-003 

Generieke emissiemaatregelen 

1, 8 
G01 

Brongericht nu-
trienten - landelijk 
beleid 

BM/GB 

 

  

G04 

Overige maatrege-
len - landelijk be-
leid diffuse bron-
nen BM/GB 

Huishoudens aansluiten op de ge-
meentelijke riolering 

8 

IM06 

Afspraken maken 
over het opheffen 
ongezuiverde lo-
zingen 

NL13_48-018 

Verdiepen van gedeelten van de 
plassen als slibvang 3, 4, 8 

IN12 
Verdiepen gedeel-
te plassen 

p.m. 
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Bijlage 1. Sessies en stakeholders 

Geraadpleegde stakeholders 

 

Interne stakeholders 
Stakeholder Belang  

Naam Functie  

Ed Stoutha-
mer 

Relatiemanager  
gemeente Bodegraven-
Reeuwijk 

Goede relatie onderhouden met de ge-
meente Bodegraven-Reeuwijk 

Johan Kolk Gebiedscoördinator Goede relatie met de stakeholders in het 
gebied, voor de afdeling Watersystemen 
werkbare maatregelen. 

Marinus Bo-
gaard 

Oud-procesmanager KRW 1 Voortzetting van de goede relatie met de 
verschillende stakeholders in het gebied. 
Kennis KRW1 overdragen. 

Jos de Wilde Omgevingsmanager Peilbe-
sluit Reeuwijkse Plassen 

Peilbesluitproces afronden 

VV-leden  Gedegen besluitvorming over het gehele 
KRW3-pakket 

 
Externe stakeholders 
Organisatie 

Wildbeheereenheid Reeuwijk en omstreken 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) 

Stichting VEEN 

Watersnip 

Adessium 

Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV) 

Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen 

Goudse Watersportvereniging Elfhoeven 

Stichting Beheer Landschapselementen Reeuwijks Plassengebied (BLR) 

Motorboot en Watersportvereniging Reeuwijk (MWR) 

Wildbeheereenheid Reeuwijk en omstreken 

Stichting het Groene Hart 

Ver. Gravenkoop 

Dorpsteam Sluipwijk 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Goudse Watersportvereniging Elfhoeven 

Particulier 

Stichting Watersport Reeuwijks Plassengebied (SWRP) 

Vereniging de Reeuwijkse Plassen (VDRPB) en Vereniging van Watereigena-
ren en Rechthebbende gebruikers (VWR) 
 

2. Overzicht sessies  

Sessie intern #1 

Datum: 6 november 2019 
Aanwezigen: Johan Kolk, Jos de Wilde, Ed Stouthamer, Marinus Bogaard, Fetse Visser 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: 
 
Constructieve sessie waarin: 

 de relevante externe stakeholders en hun belangen in beeld zijn gebracht; 
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 de maatregelen uit het Technisch Document zijn doorlopen op haalbaarheid en ef-
fectiviteit. 

 
De conclusie is dat er veel is gedaan in de eerste KRW-periode. Voor het defosfateren 
van inlaatwater wordt opgemerkt dat dit in de KRW1-periode al bekeken is. Toen was de 
ruimtelijke impact disproportioneel en het effect twijfelachtig. Nader onderzoek zou nodig 
zijn.  
 
Verder wordt aangegeven dat Actief Biologisch Beheer (ABB) alleen mag als kan worden 
aangetoond dat alle mogelijke andere maatregelen zijn uitgevoerd. Dat is in Reeuwijk 
nog niet het geval. Wellicht dat de plas Klein Vogelenzang, die in de KRW1-periode is 
gecompartimenteerd en gebaggerd, nu wel in aanmerking komt voor ABB. 
 
Het verslag van deze sessies is terug te vinden in Corsa: 20.013507 
 

Sessie intern II 

Datum: 18 december 2019 
Aanwezigen: VV-leden (Beeldvormende VV) 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: 
Doel van de sessie was het delen van het dilemma waar we tegenaan lopen in de Reeu-
wijkse Plassen; Is het beter om nu af te wachten of de in de eerste KRW-periode geno-
men maatregelen effect sorteren, of om door te investeren in de derde KRW-periode? 
Daarnaast is aan de bestuursleden gevraagd welke informatie zij nodig hebben om op dit 
vraagstuk een besluit te kunnen nemen. 
 
De algemene indruk is dat VV-leden veel inhoudelijke vragen hebben, vooral over de ef-
fectiviteit van de maatregelen. Het feit dat specialisten niet precies weten wanneer een 
omslagpunt wordt bereikt en de effectiviteit van investeringen dus niet gegarandeerd is, 
is voor bestuursleden lastig. 
Verschillende VV-leden gaven daarom aan dat zij graag willen weten wat we bereiken 
met de geïnvesteerde euro’s en als we dat niet weten: hoe groot is het risico’s dat een 
maatregel uiteindelijk niet (voldoende) blijkt te werken. Op basis van die informatie kan 
een VV-lid dan een afgewogen keuze maken. 
 
Meerdere VV-leden gaven aan te vinden dat er al veel geld in de Reeuwijkse Plassen is 
geïnvesteerd, en dat het eerlijk zou zijn om nu in te zetten op de rest van het beheers-
gebied. VV-leden gaven wel aan dat meeliften op initiatieven uit het gebied die naast 
andere doelen ook de waterkwaliteit dienen, wel tot de mogelijkheden zou moeten beho-
ren.  
 
Tot slot is er ook gediscussieerd over de noodzaak om ondiepe veenplassen helder te 
maken; Is dat wel mogelijk en moet je niet gewoon constateren dat dit nooit gaat luk-
ken? 
 
Sessie Extern I 

Datum: 16 januari 2020 
Aanwezigen: Peter Blanken (voorzitter Stichting Veen), Cor von Meijenfeldt (Bestuurslid 
stichting Veen, namens SWRP) Ed Stouthamer, Fetse Visser 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: 
 
Een constructief gesprek waarin is verkend hoe we elkaar kunnen versterken. Stichting 
Veen is namelijk met de omgeving (+/- 25 stakeholders) bezig met het maken van een 
Gebiedsvisie waarin waterkwaliteit een belangrijke rol speelt. Het zou jammer zijn als 
Rijnland parallel aan dit traject een eigen gebiedsproces gaat doorlopen. 
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Afgesproken wordt dat Rijnland een bijeenkomst organiseert voor de stakeholders die 
ook meedenken met de Gebiedsvisie van Stichting Veen. 
 
Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

1. Terugkoppeling resultaten/evaluatie maatregelen KRW1-periode; 
2. Met elkaar bespreken welke waterkwaliteitsdoelen we willen nastreven in het 

Reeuwijkse Plassengebied; 
3. Met elkaar bespreken welke maatregelen we hiervoor zouden kunnen nemen. 
4. Stichting Veen zal ook een moment krijgen om een stand van zaken te kunnen 

geven over de Gebiedsvisie. 
Stichting Veen wil de uitkomsten van deze bijeenkomst graag gebruiken voor haar eigen 
gebiedsvisie en zal dit ook communiceren. De stichting verbindt zich dus ook nadrukkelijk 
aan de bijeenkomst. 
 
Inhoudelijk is het volgende aan de orde geweest: 

 Stichting Veen is nog niet tevreden met de ‘Natuurbeheer- en herstelvisie Reeu-
wijkse Plassen’ die bureau Waardenburg in opdracht van Stichting Veen heeft ge-
maakt. De voornaamste kritiek is dat de visie alleen over natuur gaat en hierdoor 
nauwelijks een ‘Gebiedsvisie’ te noemen is. De stichting zal zelf verder gaan om 
de visie vorm te geven. Rijnland heeft aangegeven hierin graag te blijven mee-
denken. 

 In de visie van bureau Waardenburg wordt gesproken over het verbeteren van de 
waterkwaliteit en biodiversiteit in het oostelijk deel van het plassengebied. Het 
westelijke deel zou dan gebruikt kunnen worden voor intensievere vormen van re-
creatie. Stichting Veen geeft aan graag te willen vasthouden aan dat idee. Dit kan 
gevolgen hebben voor het behalen van de KRW-doelen van Rijnland, die immers 
voor het gehele waterlichaam gelden. 

 Stichting Veen heeft vraagtekens bij het behalen van de KRW-doelen die Rijnland 
nu op het gebied heeft gelegd. De vraag is of helder water in het gehele plassen-
gebied haalbaar is. Zouden we deze doelen niet moeten bijstellen, o.a. nu we we-
ten wat de effectiviteit van de al genomen maatregelen is? 

 Er is gezamenlijk geconcludeerd dat de samenwerking na de bijeenkomst van 
Rijnland niet ‘af’ is. Rijnland moet betrokken blijven bij de totstandkoming van de 
Gebiedsvisie. 
 

Het verslag van deze bijeenkomst is terug te vinden in Corsa: 20.013508 
 

Sessie Extern II 

Datum: 19 februari 2020 
Aanwezigen: 28 personen, zie aanwezigheidslijst (20.014562) 
Algemene toelichting/algemene indruk van de sessie: 
Op de avond is ervoor gekozen om naast het ophalen van input voor de derde KRW-
periode, ook een terugkoppeling te geven over de behaalde resultaten uit KRW1 en 2. 
Deze terugkoppeling werd erg gewaardeerd, vooral de openheid van Rijnland om ook te 
benoemen waar we niet hebben bereikt wat we hadden gehoopt. 
 
Voor de derde KRW-periode werd constructief meegedacht. Het algemene beeld is dat 
geen enkele maatregel onbespreekbaar is, mits er rekening wordt gehouden met de be-
langen van de bewoners en gebruikers van het gebied. Vooral de watersport maakt zich 
zorgen, voornamelijk over de eventuele komst van ondergedoken waterplanten. 
 
Er zijn ook enkele nieuwe maatregelen (of varianten op maatregelen) ingebracht, die 
wellicht het onderzoeken waard zijn. 
 
Tot slot mag een algemene conclusie zijn dat het voor Rijnland van zeer groot belang is 
en blijft om intensief betrokken te zijn bij het totstandkoming van de Gebiedsvisie van de 
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Stichting VEEN. Dit biedt Rijnland de kans om ook andere partijen aan te spreken op hun 
verantwoordelijkheden. Het kan verder leiden tot synergiekansen. 
 
De gegeven presentatie (20.014566) en het volledige verslag (20.014622) zijn terug te 
vinden in Corsa. 
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Bijlage 2. Input 

1. Opgehaalde input per maatregel  

 
Generieke maatregelen 
Maatregel 1 Generieke emissiemaatregelen 
Interne sessie In hoeverre is dit voor dit gebied relevant? Vrijwel alle landbouwpolders 

zijn afgekoppeld en staan dus niet meer in verbinding met de Reeu-
wijkse Plassen. 

Externe ses-
sies 

Zijn er mogelijkheden om met emmissiemaatregelen (denk aan omlig-
gende landbouwpolders of in de binnenstad van Gouda) of een verplaat-
sing van het inlaatpunt (denk aan Enkele Wiericke) de kwaliteit van het 
inlaatwater te verbeteren?  

 
Specifieke maatregelen 
Maatregel 1 Defosfateren van inlaatwater  

Interne sessie Is al onderzocht tijdens KRW1. Toen werd ruimtelijke impact te groot 
bevonden en het effect twijfelachtig. Zou nader onderzoek naar gedaan 
moeten worden. 

Externe Ses-
sies 

Dit is een breed gedragen maatregel, mits er iets geregeld wordt in re-
latie tot de groei van ondergedoken waterplanten. Deze zullen zeker 
vlakbij de inlaat fors toenemen. Het onderhoud/verwijderen hiervan 
moet wel geregeld zijn. 
 
Wel zijn er twijfels over de haalbaarheid, vooral in ruimtelijke zin. Het 
gaat om grote hoeveelheden inlaatwater. Er zal dus een flinke installatie 
moeten komen en een groot bezinkgebied waar het fosfaat neer kan 
slaan. Bij het huidige inlaatpunt is die ruimte er niet of nauwelijks.  

 
Maatregel 2 Verdiepen van gedeelten van de plassen als slibvang 

(Als uit pilot Langeraarsche plassen blijkt dat dit een effectieve maat-

regel is) 

Interne sessie Het vermoeden bestaat dat er al een slibvang uit het verleden is in de 
plas Elfhoeven. Dit zou nader moeten worden onderzocht. 

Externe ses-
sies 

Er zijn twijfels over de effectiviteit van deze maatregel, zeker in relatie 
tot de kosten. Is zo’n slibvang wel nodig? Is het niet effectiever om op 
gezette tijden te baggeren op strategische locaties, zoals ook is geop-
perd door enkele aannemers bij het ‘Symposium Baggeren en Veenbon-
ken’? Hiermee bespaar je de kosten van de aanleg van de slibvang. Of 
is het mogelijk een proef te doen met een onderwaterbeschoeiing op 
strategische plekken en zo slib vast te houden en uiteindelijk te verwij-
deren? 
 
Wachten op resultaten vanuit de Langeraarsche Plassen wordt alge-
meen als noodzakelijk beschouwd. 

 
Maatregel 3 Behoud begroeide oevers 

Interne Sessie Door het onderhoud van de NVO’s zelf te doen, is dit grotendeels ge-
borgd. Wel zijn er zorgen over het verdwijnen van NVO’s door het deels 
dempen van de vooroever. Dit zou met handhaving voorkomen moeten 
worden. 

Externe Ses- Er zijn er zorgen over het verdwijnen van NVO’s door het deels dempen 
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sies van de vooroever, vooral na het wisselen van de eigenaar. Dit zou kun-
nen worden voorkomen met handhaving, communicatie of wijziging van 
de notariële akte.  
 
De snelheid en aanwezigheid van boten leidt tot oeverafslag. Hierop 
moet worden gehandhaafd. Stichting Veen is hierover al in gesprek met 
de burgemeester en BOA’s. Het terugbrengen van snelheid is ook in 
Rijnlands belang, als het gaat om rietoevers die niet zijn beschermd 
met een vooroever. 

 
Maatregel 4 Actief biologisch beheer 

(Als maatregelen om externe en interne belasting te reduceren vol-

doende effect hebben gehad) 

Interne sessie In de eerste KRW-periode was het plan dit toe te passen in de plas 
Sloene. De politiek was hierover kritisch, zelfs de Tweede Kamer heeft 
hier een uitspraak over gedaan. Er moet voldoende worden aangetoond 
dat andere mogelijke maatregelen niet werken, voordat ABB wordt toe-
gepast. Wellicht is deze maatregel toepasbaar in de plas Klein Vogelen-
zang? Deze is al geïsoleerd en gebaggerd. 

Externe sessie Er wordt voornamelijk gewezen op de schade die rivierkreeften aanrich-
ten.  

 
Maatregel 5 Huishoudens aansluiten op de gemeentelijke riolering 

Interne sessie Er zijn nog wel enkele IBA’s in het gebied. De vraag is in hoeverre het 
saneren hiervan een substantieel effect op de waterkwaliteit veroor-
zaakt. De kosten zijn in elk geval hoog. Wellicht is het al voldoende om 
ervoor te zorgen dat de IBA’s goed worden onderhouden (taak Rijn-
land?) en goed worden gebruikt (communicatie richting bewoners). 

Externe ses-
sies 

Vrijwel het gehele gebied is gerioleerd. Wel is er sprake van veel dagre-
creatie op de verschillende eilanden. Hier is geen riolering aanwezig. 
Wat doen de mensen met hun ontlasting? Het vermoeden bestaat dat 
dit direct het water in gaat, al dan niet inclusief de chemische stoffen 
van het chemisch toilet. Ook vanaf boten zal veel ontlasting in het water 
verdwijnen. Mogelijke opties om dit tegen te gaan zijn: 

 Kijken of hiertegen opgetreden kan worden; 
 Mensen met communicatie bewust maken van schade 

die ze toebrengen aan de waterkwaliteit; 
 Inzamelpunten maken waar eigenaren/gebruikers hun 

chemisch toilet kunnen legen. Voor boten zijn die er al 
in jachthavens, voor overige recreatie niet. 

Daarnaast trekken de recreatieve voorzieningen ook steeds meer wan-
delaars en fietsers aan. Kunnen hiervoor openbare toiletvoorzieningen 
worden gecreëerd? 
Er zijn verschillende iba’s in het gebied waarvan onbekend is of deze 
functioneren en of deze goed worden gebruikt. Communicatie richting 
gebruikers en goed onderhoud is essentieel. 
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2. Aanvullende maatregelen 

Maatregel 

6 

Baggeren in samenwerking met eigenaren Advies 

Externe 
sessie 

Als eigenaren bereid zijn om bagger te ontvangen 
op hun percelen, wil Rijnland dan het baggeren op 
zich nemen? In enkele plassen lijkt bereidheid voor 
zo’n opzet. 
 
Aangedragen door: Eigenarenvereniging De Sluip-
wijkse Plassen 

 Niet opnemen, 
want heeft 
geen/te weinig 
effect.  

 
Maatregel 

7 

Herstel en terug brengen legak-

kers en eilanden 

Advies  

Externe 
sessie 

Meerdere stakeholders geven aan 
dat het nuttig kan zijn om strate-
gisch eilanden en legakkers terug te 
brengen om golfslag te verminderen 
en luwte te creëren. Vooral in de 
plas Nieuwerbroek is dat zeer zin-
vol. In de plas Ravensberg zijn 
plannen om meerdere eilan-
den/legakkers in oude glorie te her-
stellen. Wellicht kan Rijnland hier 
een bijdrage aan leveren? 
 
Er zijn ook enkele varianten hierop 
benoemd, zoals bijvoorbeeld struc-
turen net onder de waterlijn. 
 
Wel moet rekening worden gehou-
den met de belangen van de water-
sport. 
 
Aangedragen door: Meerdere sta-
keholders 

 Niet opnemen. Door golfbrekers of 
dammen aan te leggen wordt een 
“slotenpatroon” gerealiseerd in de 
plassen. In deze luwe “sloten” 
kunnen waterplanten tot ontwikke-
ling komen. Deze maatregel heeft 
grote gevolgen voor de recreatie 
op de plassen en is daarom eerder 
als maatregel met significante 
schade aangemerkt. 
Wel worden in plaats daarvan luw-
temaatregelen (op kleinere schaal) 
toegevoegd. 

 
Maatregel 

8 

Aanpak ongerioleerde lozingen  Advies 

Externe 
sessie 

Plan van aanpak maken om lozingen terug te dringen 
door bijvoorbeeld:  

 Te kijken of opgetreden kan worden tegen 
lozingen vanuit dagrecreatie; 

 Mensen met communicatie bewust maken 
van schade die ze toebrengen aan de wa-
terkwaliteit; 

 Stimuleren van alternatieven, zoals bij-
voorbeeld composttoiletten; 

 Inzamelpunten te maken waar eigena-
ren/gebruikers hun chemisch toilet kunnen 
legen. Voor boten zijn die er al in jachtha-
vens, voor overige recreatie niet. 

 Plaatsing openbare toiletten; 
 Onderzoek naar effectiviteit IBA’s in het 

buitengebied en voorlichting over goed 

 Opnemen, 
want heeft 
effect. 
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gebruik hiervan. 
 
Aangedragen door: Meerdere stakeholders 

 
Maatregel 

9 

Anders meten/doelverlaging  Advies 

Externe ses-
sie 

‘Helder water’ wordt niet als nood-
zakelijk eindbeeld gezien, meer 
ondergedoken waterplanten dan 
nu wordt wel als goed streven er-
varen. 
Er worden de volgende voorstellen 
gedaan: 

 Doelen differentiëren per 
plas; In plassen met veel 
recreatie lager doel han-
teren dan in plas met 
minder recreatie en ho-
gere natuurwaarde; 

 Anders meten: Huidige, 
enige meetpunt verplaat-
sen of juist op meerdere 
punten gaan meten; 

 Voor het gehele waterli-
chaam de doelen verla-
gen. 

 Niet opnemen, 
want het is geen 
KRW-maatregel.  
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Bijlage 3. Toelichting technische doelaanpassing 

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

- Expert judgement en aquokit; 
- KRW-verkenner. 

 

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

aquaokit. 

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

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Stikstof 1,3 3,17 Slecht 3 Slecht 

 
Door landelijk stikstof beleid zal ten opzichte van de huidige situatie een lichte verbetering optre-
den. De hoogst haalbare waarde in de afgelopen jaren is 3mgN/l geweest. Doel wordt 3mgN/l. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0.06 0.1 Matig 0.08 Matig 

 
Door hydrologisch isoleren is het fosfaat afgelopen jaren gedaald. 0,08 is mogelijk geweest in de 
afgelopen jaren. Het doel wordt 0,08mgP/l. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS pH 5,5-7,5 8,7 Slecht 8,7 Slecht 

 
De Algen hebben na uitvoeren van de maatregelen tot nu toe geen verbetering op de maatlat ge-
bracht. Er wordt voor 2027 geen verbetering verwacht. Huidige situatie wordt doel. Het pH doel 
wordt 8,7. 
 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Doorzicht 0,9 0,39 Slecht 0,3 Slecht 

 
Op een bijzonder minder troebel jaar in 2015 na zijn de Reeuwijkse plassen niet boven de 0,3m 
doorzicht gekomen de afgelopen jaren. Verdere verbetering in de plas wordt niet verwacht. Doel 
wordt 0,3m 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Algen 0,6 0,19 Slecht 0,2 Ontoerei-
kend 

 
Algen hebben op de maatlat geen verbetering gemaakt. Er wordt ook geen verdere verbetering 
verwacht. Doel wordt 0,2EKR. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterplan-
ten 

0,55 0,25 Ontoereikend 0,3 Ontoerei-
kend 

 
Waterplanten hebben na uitvoeren maatregelen verbetering laten zien. We verwachten geen ver-
dere verbetering in dit waterlichaam. Doel wordt 0,3 EKR 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 
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Biologie Macrofau-
na 

0,5 0,4 Matig 0,45 Matig 

 
Macrofaune hebben na uitvoering een verbetering op de maatlat gemaakt. 0,45 is mogelijk ge-
weest in de afgelopen jaren. We verwachten dat dit niet verder toe gaat nemen. Doel macrofauna 
wordt 0,45 EKR. 
 

Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie vissen 0,5 0,09 Slecht 0,2 Ontoereikend 

 
Huidige situatie afgelopen monitoring was 0,2 verdere verbetering wordt niet verwacht. Doel wordt 
0,2 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 Reeuwijkse 
plassen 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. 
 
Reeuwijkse plassen heeft in de KRW-verkenner de volgende eigenschappen mee gekregen vanuit 
de gebruikte shapefile van het waterlichaam. 
 
ID Name WFD

TYPE 
WATERBODID MO-

DEL-
TYPE 

WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 

1

1 

Reeuwijkse 
Plassen 

M27 NL13_11 other Vol 7612533 The_geom 

 
Reeuwijkse plassen, WLcode is een M27. In de volgende tabel zijn de gekozen parameters weerge-
geven die relevant zijn voor M27. 
 

Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

3 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie (zo-
mergemiddeld) 

0,08 Zie EJ 

Shore Oeverinrichting (3 klassen) 1,5 Huidige situatie 

Waterlevel dy-

namics 

Peilbeheer (3 klassen) 2,1 10cm flexpeil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Reeuwijkse plassen de volgende GEP waarden vol-
gens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-maatlat die geldt voor 
M27. 
 
Vis (GEP: 0,39) 
Alg (GEP: 0,59) 
Macrofyten (GEP: 0,36) 
Macrofauna (GEP: 0,37) 
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