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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

 
 
De huidige biologische toestand is slecht, alleen macrofauna is ontoereikend. De huidige 
chemische toestand voldoet niet. Totaal voldoen de Langeraarse Plassen niet. 
 
Korte toelichting op ESF score 

 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  

ESF2 Licht  

ESF3 Productiviteit bodem  

ESF 4 Habitatgeschiktheid  

ESF 5 Verspreiding  

ESF 6 Verwijdering  

ESF7 Organische belasting  

ESF8 Toxiciteit  

 
Buiten de mogelijkheid van verspreiding en een lage organische belasting zijn alle ecolo-
gische sleutelfactoren in de Langeraarse Plassen onvoldoende. 
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Maatregelen 

 
Type maatregel ESF Maatregel-

code 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, n-u, 
u): zie werkblad 14 ESF8 stoffen 8 

S06 

Baggeren of bezanden 
3 

BE04 / 
IN20 

Beheer en behoud bestaande vegetatie 4 BE03 
Doorspoelen* 1, 2 IN03 
Generieke emissiemaatregelen landbouw en AWZI 1 G01/ IM01 
Het kassengebied isoleren van de plassen of de lozingen vanuit 
de glastuinbouw reduceren 8 

IN02 

Inlaat van boezemwater uit de Leidsche Vaart minimaliseren* 8 IN03 
Waterwasser 1, 2 IM12 
 
Buiten de maatregelen hierboven beschreven zijn er geen aanvullende  maatregelen 
voorgesteld in het gebiedsproces. 
 
*Deze maatregelen zijn strijdig  met elkaar, dit heeft te maken met de ESF waarvoor 
deze belang heeft. Advies is om eerst door te spoelen en daarna inlaat water te vermin-
deren. 
 
Technische doelaanpassing 

 
Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 
(2016-
2021) 

Nieuwe 
doel 
(2022-
2027) 

Huidige toets-
waarde 
(2018) 

Oordeel op 
basis van aan-
gepast doel 

Biologie Alg 0.6 0.3 0.07 Slecht 

biologie Waterplanten 0.45 0.3 0.12 Slecht 

Biologie  Macrofauna 0.45 0.4 0.27 Ontoereikend 

biologie Vissen 0.45 0.1 0 Slecht 

BOS Stikstof 1.3 2,5 3.87 Slecht 

BOS Fosfor 0.06 0.1 0.61 Slecht 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 113 Goed 

BOS pH 5.5-7.5 5.5-8 9.07 Slecht 

BOS Chloride 200 200 90 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 24.4 Goed 

BOS Doorzicht 0.9 0.4 0.21 Slecht 

 
Buiten zuurstof, chloride en temperatuur zijn voor alle doelen een technische doelaan-
passing toegepast. 
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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  

KRW code NL_13_12 

 

KRW meetpunt ROP09504 
Watertype M27 
Status Kunstmatig 

Polder of boezem Polder 
VHR gebied Nee 
Zwemwaterlocatie Nee 

2.2 Ligging en begrenzing 

Het waterlichaam Langeraarse plassen ligt in het oosten van Rijnland, zie box hierboven. 
 
Alle hoofdwatergangen in het hoofdpeilvak zijn als waterlichaam begrenst. Het peilgebied 
waar het waterlichaam in is gelegen is als zoekgebied aangewezen. Zie hierover onder-
staande tekstbox. 
 
 

Zoekgebieden 

In de kleinere wateren buiten het waterlichaam is voor inrichtingsmaatregelen vaak 
meer ruimte beschikbaar dan in het eigenlijke waterlichaam (veelal de hoofdwatergan-
gen). Bovendien is het vanuit de afvoer- en scheepvaartfunctie vaak ongewenst om in 
de primaire wateren inrichtingsmaatregelen te treffen. Voor de lijnvormige wateren in-
troduceert Rijnland daarom de “zoekgebieden”. Dit zijn gebieden die hydrologisch met 
een waterlichaam zijn verbonden (ze liggen in het zelfde peilgebied als het waterlichaam 
en zijn niet gescheiden door stuwen of dammen) maar die niet tot het waterlichaam 
worden gerekend.  
 
De zoekgebieden hebben geen officiële status. Wel hebben ze een belangrijke invloed op 
de waterlichamen. Hierdoor tellen maatregelen in zoekgebieden mee voor het betreffen-
de waterlichaam en worden de doelen van het waterlichaam afgestemd op de mogelijk-
heden van het zoekgebied. 
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Het waterlichaam en het zoekgebied zijn weergegeven in figuur 1.  
 

 
 
Figuur 1 waterlichaam 
 
 



 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 7 van 26 
19.103126   

2.3 Functies, landgebruik 

Het landgebruik in het peilvak van de Langeraarse Plassen is als volgt: 
 

Landgebruik % 

agrarisch gras 15 

akkerbouw 0 

hoogwaardige teelten 5 

bebouwd  21 

natuur 9 

water 50 

 
Het landgebruik van de Langeraarse Plassen is weergegeven in figuur 3. 

 
Figuur 2. Landgebruik 

2.4 Hydrologie 

De Langeraarse plassen liggen in een polder (Noordeind- en Geerpolder) en voeren via 
een poldergemaal af naar de boezem (Leidse Vaart). Vanuit de boezem wordt water inge-
laten indien het peil in een droge periode te ver uitzakt. De Geerplas voert aan de noord-
kant via een gemaal af naar de boezem (Drecht). 
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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 0,45 

Macrofauna 0,6 0,45 

Vissen 0,6 0,45 

  
 

Biologie  ondersteunende stoffen (BOS) 
 

 

Stikstof (mg/l) ≤ 1,3 ≤ 1,3 

Fosfor (mg/l) ≤ 0,06 ≤ 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) ≥0,9 ≥0,9 

 
De biologische kwaliteitselementen en de biologie ondersteunende stoffen (BOS)  hebben 
per watertype een defaultnorm (Stowa rapporten  2012-31 en 2012-34). Deze doelen 
kunnen worden aangepast door  de waterbeheerder. De aanpassingen moeten wel on-
derbouwd worden met argumenten (lit. 26).  
 
Voor de Langeraarse Plassen (watertype M27 is rekening gehouden met de hoge achter-
grondbelasting. De doelen voor waterplanten, vissen en macrofauna zijn hierop aange-
past. De chemische doelen zijn voor alle waterlichamen gelijk. Het is niet mogelijk om 
voor de chemie de doelen aan te passen.  

3.2 Maatregelen KRW1 en KRW2 

Maatregel Bron Status 
Aanleg natuurzone noordelijke plas (Icm slibvang) Omgevingsmanager 

Na KRW 2 
Planvorming 

Stuw afsluiting Geerplas Omgevingsmanager 
Na KRW 2 

Uitgevoerd 

Studiemaatregel benodigde maatregelen Langeraarse 
Plassen (1 stuks) 

KRW 1 Uitgevoerd 

Onderzoeksmaatregel landbouwemissies veenweidege-
bied (1 stuks) 

KRW 1 Uitgevoerd 

Onderzoeksprogramma AWZI (1 stuks) KRW 1 Uitgevoerd 

Behoud en beheer oeverbegroeiing (3,5km) KRW 2 Planvoorbereiding 
Bestand witvis reduceren KRW 2 Ingetrokken 
Drainagewater glastuinbouw saneren – uitvoeren on-
derzoek (1 stuks) 

KRW 2 Uitgevoerd 

Habitat van enkele omliggende sloten verbeteren – 
uitvoeren onderzoek (1 stuks) 

KRW 2 Uitgevoerd 

Inlaat automatiseren – Uitvoeren onderzoek (1 stuks) KRW 2 Uitgevoerd 

Inlaatwater zuiveren (1 stuks) KRW 2 Ingetrokken 
Aanleg eilandjes en legakkers (1 stuks) KRW 2 In uitvoering 
Aanleg slibvang (1 stuks) KRW 2 In uitvoering 

Slibmaatregelen (1 stuks) KRW 2 In uitvoering 
Maatregelen tbv landbouwemissies glastuinbouw (1 
stuks) 

KRW 2 In uitvoering 

Maatregelen tbv landbouwemissies veenweidegebied (1 
stuks) 

KRW 2 In uitvoering 
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Onderzoek naar de oorzaak overschrijding norm am-
monium (1 stuks) 

KRW 2 In uitvoering 

3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW 1 en KRW 2 

 

 
Er zijn geen trends waarneembaar in de Langeraarse Plassen,  

3.4 Toestand 2018 

 
De huidige biologische toestand is slecht, alleen macrofauna is ontoereikend. De huidige 
chemische toestand voldoet niet. Totaal voldoen de Langeraarse Plassen niet. 
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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 fos-

for raakt dan uitgeput in het groeiseizoen. Troebelheid door algen treedt in dat geval niet 

of nauwelijks op. Er kan een soortenrijke onderwatervegetatie ontstaan met langzaam 

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

nende onderwaterplanten zoals gedoornd hoornblad treedt niet op. 

 

Er is een overmaat van Fosfor aanwezig in de Langeraarse Plassen en ook de symptomen 
van een overmaat van nutrienten in de Langeraarse Plassen treden op. Het water van de 
Langeraarse Plassen is vrijwel het gehele groeiseizoen groen van de alg. 
 
De huidige belasting is in het volgende figuur weergegeven. 

 
De belangrijkste externe bronnen voor fosfor zijn: 
Afstroming onverhard oppervlak vanwege landgebruik, vogels en inlaat Leidse Vaart.  
 
De geschatte externe belasting is ruim 0,65 gP/m2/jaar. De kritische belasting van de 
Langeraarse Plassen ligt tussen 0,1 en 0,2 gP/m2/jaar.  
 
Conclusie 

De externe belasting van de Langeraarse Plassen is daarmee drie tot zes keer te hoog.  
 

 

 
 
 

Maatregelen 

- Waterwasser (innovatieve pilot maatregel) 
- Generieke landbouwbeleid 
- Generiek emissiebeleid 
- Wegspoelen voedselrijk water 
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4.2 ESF2 licht 

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

ter komt zodat ondergedoken waterplanten kunnen groeien. 

 

Bij een verhouding tussen doorzicht en diepte die groter is dan 0,6 bereikt voldoende 
licht de waterbodem om de groei van onderwaterplanten mogelijk te maken. 
 
De Langeraarse Plassen zijn gemiddeld 1,9m diep. Het doorzicht in de Langeraarse Plas-
sen is gemiddeld tussen de 0,2m en 0,45m. Dit slechte doorzicht komt vooral door hoge 
concentraties chlorofyl en slib. In een bijzonder helder jaar kan het doorzicht oplopen tot 
0,6m. Dit is niet voldoende om licht tot de bodem te krijgen. Planten kunnen kiemen 
vanaf 0,5 tot 0,8m diepte.  
 
Conclusie 

Er is niet voldoende licht in de Langeraarse plassen om 25% van de bodem begroeid te 
krijgen 
 

 

 
 
 

Maatregelen 

- Waterwasser 
- Doorspoelen 

4.3 ESF3 productiviteit bodem 

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

een diverse plantengroei en algenbloei niet optreedt. 

 
Deze stuurfactor voldoet als er geen nalevering van fosfor uit de waterbodem plaats-
vindt. 
 
Uit metingen van de waterbodemkwaliteit komt naar voren dat de bodem van de Lange-
raarse Plassen hoge P-totaal concentraties bevat (>500 mgP/kgDS). 
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De getallen hierboven geven de waarden van Ptot in mgP/kgDS voor de onderlaag en 
voor de bovenlaag van het sediment in de plassen. Vooral de bovenlaag laat hoge waar-
den zien. 
 
Conclusie 

 

 
 
Maatregelen: 

- Baggeren en bezanden 

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 oeverbegroeiing 

Er is minder dan 60% begroeide oever, het habitat voor oeverplanten is niet voldoende. 
In de figuur is op kaart het type oevers van de Noord- en Zuidplas aangegeven. Hierop is 
aangegeven of het om verdedigde oevers gaat of niet-verdedigde oevers, of er een voor-
oeververdediging aanwezig is, en of de oever begroeid is met waterplanten. 
 
Bijna de helft van de oevers is begroeid met riet, waarvan ongeveer de helft breder is 
dan twee meter. Meer dan de helft van de oevers heeft echter een steil talud. Er is een 
grote strijklengte. Bij de oostoevers, waar het vaakst golven op inwerken, kalven oevers 
af en ontstaan zeer steile taluds. Voor een klein deel (2 km) is een vooroeververdediging 
aanwezig.  
 
De plassen hebben een vast peil. Golfslag werkt daardoor altijd op dezelfde plek op de 
oever in. Omdat het niet mogelijk blijkt om een flexibel peil van meer dan 10 cm in te 
stellen, zal deze situatie niet verbeterd kunnen worden.  
 

 
 
Het water is bijna overal dieper dan 1 meter. Er is dan ook weinig ondiep water aanwe-
zig. Op de onderstaande figuur is de diepteverdeling van het meer in 2014 weergegeven. 
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Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 

Het habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten is ongeschikt. 
De plassen van waterlichaam worden niet regulier gebaggerd. Deze zijn ook niet recent 
gebaggerd. Golfslag is beperkend zijn voor ontwikkeling van waterplanten (met name 
drijfbladplanten zijn gevoelig voor golfslag). Er is veel brasem in de plassen aanwezig. 
Deze vissen hebben een negatief effect hebben op de ontwikkeling van waterplanten. Er 
is wel voldoende diep water aanwezig in de plassen.  
 
Habitat voor macrofauna 

Het habitat voor macrofauna is ongeschikt. Het knelpunt is dat er geen ondergedoken 
waterplanten aanwezig zijn in de plassen. 
 
Habitat voor vissen 

Het habitat voor vis is ongeschikt. Het knelpunt is dat er geen ondergedoken waterplan-
ten aanwezig zijn in de plassen. De visstand wordt gedomineerd door brasem.  Er is te 
weinig plantminnende vis aanwezig. 
 
Conclusie 

De habitatgeschiktheid voor de verschillende groepen wordt beoordeeld als rood. 
 

 

 
 

Maatregelen 

- Beheer en behoud bestaande vegetatie. 
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4.5 ESF5 verspreiding 

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

gewenste biologische toestand. 

 
Verspreiding van vegetatie 

Verschillende soorten waterplanten zijn aanwezig in de omgeving van het waterlichaam. 
We verwachten dat de verspreiding van planten geen beperkende factor is voor de sa-
menstelling van de vegetatie in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van macrofauna 

Er zijn geen fysieke barrières binnen het waterlichaam. Er is op relatief kleine afstanden 
van elkaar emerse begroeiing aanwezig. Er zijn dan ook geen barrières voor macrofauna. 
 
Macrofauna kan zich op veel manieren verspreiden via het water en via de lucht. Binnen 
het waterlichaam zijn er geen barrières voor de verspreiding van macrofauna. Ook uit-
wisseling van macrofauna tussen het waterlichaam en overig water of de boezem is mo-
gelijk, al is het maar via het inlaten of uitmalen van water. Verspreiding is geen beper-
kende factor voor de samenstelling van macrofauna in het waterlichaam. 
 
Verspreiding van vissen 

Er zijn geen barrières binnen het waterlichaam voor vissen. 
 
Het waterlichaam is in de polder gelegen. Migratie moet hier dus door het gemaal plaats-
vinden of door inlaten en de sluis. De sluis is in theorie tweezijdig passeer baar voor vis-
sen. Het gemaal is beoordeeld als: ‘waarschijnlijk onveilig’. Er is bij het gemaal een vis-
passage aangelegd maar het is niet bekend of deze goed werkt. 
 
Verspreiding is niet bepalend voor samenstelling van de visstand. Voor KRW lijkt het niet 
meteen meerwaarde te hebben een verbinding maar voor trekvissen wel. Bij renovatie 
van het gemaal gaat Rijnland een visveilige pomp gebruiken, indien technisch mogelijk. 
 
Conclusie 

Verspreiding is geen knelpunt. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Maatregelen 

n.v.t. 

4.6 ESF6 verwijdering 

ESF6 voldoet als verwijdering van planten door schonen/maaien of graas door verschil-

lende organismen niet beperkend is voor de ontwikkeling van een diverse oevervegetatie 

en begroeiing met drijfbladplanten en ondergedoken waterplanten. Verwijdering van vis-

sen door mens en dier mag niet beperkend zijn voor een diverse visstand. 

 

Verwijdering van waterplanten 

In de plassen worden geen waterplanten verwijderd en er is geen vee aanwezig in de 
oeverzone van het waterlichaam. Er zijn wel ganzen aanwezig in het waterlichaam. Bij 
aanleg van nieuwe begroeiing moet wel rekening worden gehouden met de aanwezigheid 
van ganzen. 
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 
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Er zijn meerdere beroepsvissers actief en ook sportvissers vissen er. In de Langeraarse 
Plassen is er te weinig bovenmaatse snoekbaars.  
Mogelijk is de bovenmaatse snoekbaars weggevangen door vissers. De kleinere brasem 
is mogelijk weggevangen door aalscholvers. In de directe omgeving is er namelijk een 
kolonie van aalscholvers aanwezig. 
 
Conclusie 

Er wordt niet te intensief geschoond maar er is wel een te intensieve bevissing. 
 

 
 

Maatregelen 

Maatregelen tegen wegvangen snoekbaars. 

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 

De volgende bronnen van organische belasting zijn voor dit waterlichaam het meest be-
palend: 
- Veenafbraak; 
- Lozingen huishoudelijk afvalwater: overstort in Papenveer, en niet op riool aangeslo-

ten panden; 
- Lozingen glastuinbouw; 
- Vogelpoep. 
De inschatting is dat andere bronnen (bijv. bladval) en activiteiten (bijv. recreatie) een 
marginale bijdrage leveren aan deze belasting. 
 
Het zuurstofgehalte op de meetlocatie ROP09504 voldoet voor zuurstofverzadiging 
(norm: 60-120%). De zomergemiddelde zuurstofverzadiging voldoet in 2017 en 2018 
nog net aan de norm met resp. 120% en 119%. De maximale zuurstofverzadiging komt 
ruim boven de 120% uit (zie grafiek). Dit is geen goede ontwikkeling. Deze oververzadi-
ging is meer gekoppeld aan algenbloei/eutrofiëring (ESF1) en niet zozeer aan een over-
matige organische belasting (lage zuurstofconcentraties). 
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rode punt: individuele monster is >120% 
 
In de Langeraarse Plassen is geen zwemwaterlocatie aanwezig. Deze was er vroeger wel, 
maar vanwege de voortdurende blauwalgproblematiek is deze locatie van de lijst afge-
voerd. De gemeente heeft wel de ambitie uitgesproken om in de toekomst hier weer 
zwemrecreatie te verwezenlijken. 
 

 

Groen: geen zuurstofloosheid als gevolg van organische belasting. 
 
Noot: Zuurstof tegen bovengrens en problematiek voormalige zwemwaterlo-
catie betreffen beiden eutrofiëringsproblematiek. 

 
Maatregelen 

n.v.t. 

4.8 ESF8 toxiciteit 

In de gewenste situatie voldoen alle chemische stoffen – niet zijnde de biologie onder-

steunende parameters – aan de normen. Dit betreft alle compartimenten van het water-

systeem: oppervlaktewater, waterbodem en organismen. 

 

Oppervlaktewater 

Het waterlichaam Langeraarse Plassen voldoet volgens het KRW-toetsingsoordeel 2019 
niet voor de chemische parameters ammonium (NH4), benzo(b)fluorantheen (BbF), ben-
zo(g,h,i)peryleen (BghiPe), fluorantheen (Flu), tributyltin (TBT of TC4ySn) en perfluoroc-
taansulfonaat (PFOS). 
 
Met de toolkit zijn de meetwaarden (waterkwaliteit) van KRW-meetlocatie ROP09504 
voor de jaren 2009 t/m 2018 doorgerekend op potentiele effecten op de ecologie. Bij 
60% van de monsters was de msPAF-score 0,0%. Deze toetsing voldoet met uitzonde-
ring van het jaar 2012 aan de gestelde doelen. In dat jaar was de jaargemiddelde 
msPAF-score >0,5%. Deze was het gevolg van – m.n. in het tweede halfjaar - veelvuldig 
licht verhoogde msPAF-scores op basis van ammonium/ammoniak. 
 

   Leidsche Vaart (RO512) 

 
Ammonium is in heel Rijnland een probleemparameter. De ammoniumconcentraties pie-
ken in het winterseizoen tot ca. 1 mg/l of hoger. In de Langeraarse Plassen wordt am-
monium door de biologische processen (algenbloeien) in de zomer grotendeels opgesou-
peerd (zie linker grafiek). De hoge zuurgraad – de pH schommelt tussen 8 en 10 - zorgt 
ervoor dat het chemisch evenwicht verschuift naar ammoniak. Hierdoor valt het toets-
oordeel eerder negatief uit bij relatief geringe concentraties. Mogelijke bronnen van am-
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monium zijn vogelpoep (grote populaties), huishoudelijk afvalwater (niet op riool aange-
sloten), bemesting (glastuinbouw), maar ook het inlaatwater (Leidsche Vaart; zie grafiek 
rechts). Al deze bronnen zijn ook gekoppeld aan de overmatige belasting met nutriënten 
(eutrofiëring; zie ESF 1-3).  
 

 

PAK-concentraties op ROP09504. Blauw is “< rapportagegrens”, rood is “aangetroffen” 

 
De PAK benzo(b)fluorantheen (BbF), benzo(g,h,i)peryleen (BghiPe), fluorantheen (Flu) 
worden incidenteel aangetroffen. Met uitzondering van de piekconcentratie in september 
2018 wordt fluorantheen op andere momenten aangetroffen dan BbF en BghiPe. Deze 
laatste twee PAK zijn aangewezen als ubiquitaire stoffen (fluorantheen niet). De PAK ko-
men vrijwel volledig door atmosferische depositie (al dan niet via afspoeling verhard op-
pervlak, riool en of AWZI) in het watersysteem terecht. De pieken worden daarmee niet 
verklaard. Andere bronnen die de meetlocatie (midden op de plas!) met deze stoffen kan 
beïnvloeden zijn niet bekend of aanwezig. Eventueel zou het bemonsteringsvaartuig hier-
in een rol kunnen spelen. 
 
De beoordeling van PFOS – een “nieuwe” prioritaire stof – en TBT (TC4ySn) is niet geba-
seerd op monitoring in dit waterlichaam zelf, maar gemeten op het gekoppelde Toestand 
en Trend monitoringspunt bij boezemgemaal Halfweg (RO021B). 
In 2019 is in het kader van een Rijnlandbreed onderzoek naar PFOS en PFOA meetlocatie 
ROP09522 in het zoekgebied van de Langeraarse Plassen eenmalig oppervlaktewater, 
bagger en vaste waterbodem bemonsterd. Beide stoffen werden niet in het oppervlakte-
water aangetroffen. 
PFOS en TBT worden beschouwd als ubiquitaire stoffen. Mogelijke bron voor PFOS in dit 
waterlichaam is de glastuinbouw (toepassing van gewasbeschermingsmiddelen). Voor 
TBT zijn in dit waterlichaam geen bronnen bekend. 
 
Waterbodem 

De kwaliteit van de waterbodem van de Langeraarse Plassen is in 2019 volledig in kaart 
gebracht. De baggerlaag voldoet overal aan de Rijnlandse doelstellingen. In de noordplas 
is op grotere diepte (enkele meters in de vaste waterbodem; midden op de plas ter 
plaatse van de toekomstige slibvang) enige verontreiniging met minerale olie aangetrof-
fen. Deze zal bij het realiseren van de slibvang worden verwijderd. 
 
Zoals hierboven vermeld bij oppervlaktewater, zijn bij het Rijnlandbrede PFOS/PFOA-
onderzoek beide stoffen in de waterbodem aangetroffen. De gehalten overschreden hier-
bij niet de Rijnlandse doelstelling voor waterbodems. 
 
Organismen 

Er zijn geen gehalten toxische stoffen in organismen bepaald. 
 

 

ESF8 rood: Overschrijding van de normen voor oppervlaktewater 
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Maatregelen 

- Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het ecologisch effect alleen in 2012 te 
hoog (jaargemiddelde msPAF is >0,5%). Door de hoge zuurgraad – vermoedelijk als 
gevolg van algenbloei (eutrofie) - is de KRW-beoordeling voor deze parameter onvol-
doende. Het inlaatwater lijkt een belangrijke bron te zijn van deze stofbelasting. Maar 
ook het water in het kassengebied laat beduidend hogere waarden zien dan op de 
plassen. Maatregelen: inlaat van boezemwater uit de Leidsche Vaart minimaliseren. 
Het kassengebied isoleren van de plassen of de lozingen vanuit de glastuinbouw re-
duceren; 

- PAK (BghiPe, BbF en Flu): Deze stoffen zijn sinds 2014 in het KRW-waterlichaam zelf 
gemonitord, en in de nazomer van 2018 eenmalig verhoogd aangetroffen. Dit kan ge-
relateerd zijn aan werkzaamheden aldaar (en aantreffen van de lichte olieverontreini-
ging in de waterbodem). Met het graven van de slibvang (al uitgevoerd) wordt de 
olieverontreiniging weggenomen. Andere maatregelen in dit waterlichaam zijn niet 
aan de orde. 

- PFOS en TC4ySn: Deze stoffen zijn niet in waterfase in dit KRW-waterlichaam aange-
troffen. Maatregelen in dit waterlichaam zijn daarom vooralsnog niet aan de orde. 

 

4.9 Conclusie ESF1-8 

Buiten de mogelijkheid van verspreiding en een lage organische belasting zijn alle ecolo-
gische sleutelfactoren in de Langeraarse Plassen onvoldoende. 
 
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. 
 
Voor de Langeraarse Plassen is een aantal jaar geleden een gebiedsproces ingezet in het 
kader van de tweede tranche van de KRW. In overleg met de omgeving is een werkgroep 
opgesteld met de belangrijkste vertegenwoordigers in en rond de plassen (eigenaren 
waterbodem, dorpsraad, beroepsvisser, recreanten en agrariërs hoogwaardige teelten) 
De afspraak met de leden van de werkgroep is dat zij afgevaardigde zijn van hun belan-
gengroep en alle afspraken uit de werkgroep terugkoppelen met hun achterban. Bij af-
spraken die gevoelig liggen of meer uitleg nodig hebben, geven ze dat aan in de werk-
groep. Vervolgens wordt door Rijnland bij deze specifieke belangengroep toelichting ge-
geven (projectmanager en omgevingsmanager) en discussie gevoerd. Deze werkgroep 
komt twee tot vier keer per jaar bij elkaar, afhankelijk van wat speelt. 

5.2 Advies maatregelenlijst 

Na het informeren en consulteren van de interne en externe stakeholders is alle opge-
haalde input verwerkt. Op basis van de input is het onderstaande advies opgesteld ten 
aanzien van de maatregelenlijst. In bijlage 2 is een uitgebreid overzicht opgenomen van 
alle opgehaalde input per stakeholder. 
  
Maatregelen Langeraarse Plassen ESF Code PBL SF9 

Waterwasser (Innovatieve pilot maatregel) 1,2 IM12 Loopt 

Wegspoelen voedselrijk water 1,2 IN03 Loopt 

Generiek emissiebeleid 1 G01 Kansrijk 

Generiek landbouwbeleid 1 G01 Kansrijk 

Baggeren of bezanden 3 BE04 of IM12 Afwachten  

Beheer en behoud bestaande vegetatie 4 BE04 Kansrijk 

Maatregelen tegen wegvangen snoekbaars 6 S06 Niet kansrijk 

Inlaat van boezemwater uit de Leidsche 
Vaart minimaliseren 

8 IN03 Afwachten  

Lozingen vanuit de glastuinbouw reduceren 8 IN02 Kansrijk 

5.3 Conclusie SF9 

Er wordt geadviseerd om één maatregel af te laten vallen (maatregelen tegen wegvan-
gen snoekbaars). De overige maatregelen zijn kansrijk of lopen al. Twee maatregelen 
zijn nu (nog) niet kansrijk, maar mogelijk wel in de toekomst. 



 

Pagina 20 van 26  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.103126 

6. Technische doelaanpassing 

Aangepaste lijst GEP bepaling (technische doelafleiding) 

 
Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op ba-

sis van aange-

past doel 

Biologie Alg 0.6 0.3 0.07 Slecht 
biologie Waterplanten 0.45 0.3 0.12 Slecht 
Biologie  Macrofauna 0.45 0.4 0.27 Ontoereikend 
biologie Vissen 0.45 0.1 0 Slecht 
BOS Stikstof 1.3 2,5 3.87 Slecht 
BOS Fosfor 0.06 0.1 0.61 Slecht 
BOS Zuurstof 60-120 60-120 113 Goed 
BOS pH 5.5-7.5 5.5-8 9.07 Slecht 
BOS Chloride 200 200 90 Goed 
BOS Temperatuur 25 25 24.4 Goed 
BOS Doorzicht 0.9 0.4 0.21 Slecht 
 
 
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 Stikstof 1,3 3,87 Slecht 2,5 Slecht 

 
Stikstof neemt af door generiek landbouwbeleid, waterwasser en er kan een diepe put 
effect optreden door de slibvang. Echter verwachten we niet dat de stikstof onder de 2,5 
mgN/l komt. Doel wordt 2,5 mgP/l 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,06 0,61 Slecht 0,1 Matig 

 
Door de maatregelen wordt een flinke reductie van P verwacht. In veenplassen is 0,1 
mgP/l mogelijk geweest in het verleden dus deze score kan hier ook mogelijk zijn. Doel 
wordt 0,1 mgP/l. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS pH 5,5-
7,5 

9,07 Slecht 8 Ontoereikend 
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De pH wordt naar verwachting beter maar wordt niet lager dan 8 omdat er waarschijnlijk 
geen omslag naar een helder systeem gaat plaats vinden. Doel wordt 5,5-8. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Doorzicht 0,9 0,21 Slecht 0,4 Ontoereikend 

 
Doorzicht gaat iets omhoog door verbeteringen die een reductie van omwoeling mogelijk 
maken, algen zullen niet veel afnemen, doel wordt echter nog niet behaald. Verwachting 
is een doorzicht van 0.4. Doel wordt 0,4. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Algen 0,6 0,07 Slecht 0,3 Ontoerei-
kend 

 
Algen nemen af door geplande maatregelen. Echter, beter dan Nieuwkoopse plassen gaat 
het waarschijnlijk niet worden doel wordt 0,3 EKR. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

biologie Waterplan-
ten 

0,45 0,12 Slecht 0,3 Matig 

 
Het wordt niet helder genoeg om een gevarieerde ondergedoken watervegetatie te laten 
ontstaan. Lokaal kan het wel beter worden door luwtemaatregelen en door de Waterwas-
ser. Doel wordt 0,3 EKR. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macrofau-
na 

0,45 0,27 Ontoerei-
kend 

0,4 Matig 

 
Gewasbeschermingsmiddelen nemen af vanwege de maatregelen in de landbouw (kas-
sengebied). Toxiciteit neemt af en habitat verbetert. Doel wordt 0,4 EKR. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie vissen 0,45 0 Slecht 0,1 Slecht 

 
Veenplassen scoren niet goed op de maatlat van vis. Braassem blijft domineren. Doel 
wordt 0,1 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 
Langeraarse 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. 
 
Langeraarse Plassen heeft in de KRW-verkenner de volgende eigenschappen mee gekre-
gen vanuit de gebruikte shapefile van het waterlichaam. 
 
ID Name WFD

TYPE 
WATERBODID MODEL

DEL-
TYPE 

WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 
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1
2 

Langeraarse 
Plassen 

M27 NL13_12 other Vol 1982988 The_geom 

 
Langeraarse Plassen, NL13_12 is een M27. In de volgende tabel zijn de gekozen parame-
ters weergegeven die relevant zijn voor M27. 
 

Parameter Omschrijving Waar-

de 

Verklaring 

N Totaal-N concentra-
tie (zomergemid-
deld) 

2,5 Zie EJ 

P Totaal-P concentra-
tie (zomergemid-
deld) 

0,1 Zie EJ 

Shore Oeverinrichting (3 
klassen) 

1,8 Inrichtingsmaatregelen worden 
getroffen. 

Waterlevel 
dynamics 

Peilbeheer (3 klas-
sen) 

2 Vast Peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Langeraarse Plassen de volgende GEP 
waarden volgens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-
maatlat die geldt voor M27. 
 
Vis (GEP: 0,39) 
Alg (GEP: 0,43) 
Macrofyten (GEP: 0,38) 
Macrofauna (GEP: 0,43) 
 
De KRW-Verkenner geeft een zeer hoge schatting voor de GEPs deze worden niet reëel 
geacht. 
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7. Conclusie 

Maatregelen 

 
Type maatregel ESF Maatregel-

code 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, n-u, 
u): zie werkblad 14 ESF8 stoffen 8 

S06 

Baggeren of bezanden 
3 

BE04 / 
IN20 

Beheer en behoud bestaande vegetatie 4 BE03 
Doorspoelen* 1, 2 IN03 
Generieke emissiemaatregelen landbouw en AWZI 1 G01/ IM01 
Het kassengebied isoleren van de plassen of de lozingen vanuit 
de glastuinbouw reduceren 8 

IN02 

Inlaat van boezemwater uit de Leidsche Vaart minimaliseren* 8 IN03 
Waterwasser 1, 2 IM12 
 
Buiten de maatregelen hierboven beschreven zijn er geen aanvullende  maatregelen 
voorgesteld in het gebiedsproces. 
 
*Deze maatregelen zijn strijdig  met elkaar, dit heeft te maken met de ESF waarvoor 
deze belang heeft. Advies is om eerst door te spoelen en daarna inlaat water te vermin-
deren. 
 
Technische doelaanpassing 

 
Kwaliteitselement maatlat Oude 

doel 
(2016-
2021) 

Nieuwe 
doel 
(2022-
2027) 

Huidige toets-
waarde 
(2018) 

Oordeel op 
basis van aan-
gepast doel 

Biologie Alg 0.6 0.3 0.07 Slecht 

biologie Waterplanten 0.45 0.3 0.12 Slecht 

Biologie  Macrofauna 0.45 0.4 0.27 Ontoereikend 

biologie Vissen 0.45 0.1 0 Slecht 

BOS Stikstof 1.3 2,5 3.87 Slecht 

BOS Fosfor 0.06 0.1 0.61 Slecht 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 113 Goed 

BOS pH 5.5-7.5 5.5-8 9.07 Slecht 

BOS Chloride 200 200 90 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 24.4 Goed 

BOS Doorzicht 0.9 0.4 0.21 Slecht 

 
Buiten zuurstof, chloride en temperatuur zijn voor alle doelen een technische doelaan-
passing toegepast. 
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Bijlage 1. Stakeholders en sessies 

1. Sessies  

In Corsa staan in DIG -6468 in de map omgevingsmanagement alle verslagen van alle 
bijeenkomsten en afspraken. Het gebiedsproces loopt sinds 2015 en loopt heden nog 
steeds gewoon door. Voor dit gebiedsproces rond KRW3 is er voor gekozen niet apart bij 
elkaar te komen maar een overzicht te geven van de huidige stand van zaken rond de 
maatregelen.  

2. Interne stakeholders 

De relatie manager, gebiedscoordinator en de watersysteembeheerder zijn betrokken bij 
de bijeenkomsten van de werkgroep en constant (nou ja bijna dan) op de hoogte van 
wat speelt. 
 
Stakeholder Belang  

Naam Functie  

Rosalie 
Bahlman 

Relatiemanager Goede en correcte afstemming met de gemeente over 
alle onderwerpen waarvan dit een belangrijke is. Op 
hoogte zijn wat speelt. 

Johan Ta-
merus 

Gebiedscoördinator Zie ook hierboven, maar op operationeel niveau.  

Arie van 
Elswijk 

Watersysteem be-
heerder 

Weten wat er in de praktijk speelt. Verband met dage-
lijkse beheer zaken, zoals stuw Geerplas en gemaal 
Smitskade 

3. Externe stakeholders 

Organisatie Belang  Participatieniveau  

Gemeente Nieuwkoop Recreatie, wonen, natuur,  hoog 
VELP   

hoog 
Dorpsraad  hoog 
Zeilvereniging  hoog 
Telers natte kant (LTO)  hoog 
Scouting  hoog 
Surfclub  hoog 
Schaatsvereniging  hoog 

Beroepsvisser  hoog 
Sportvisser  hoog 
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Bijlage 2.  Input 

1. Opgehaalde input per maatregel 

Generieke maatregelen 

Maatregel 1 Generieke emissiemaatregelen landbouw en AWZI 

Stakeholder 
gemeente  

Input: Dit loopt in het reguliere spoor (riooloverstort) 
Het betreft 1 overstort in een gebied wat ontwikkeld gaat worden (natte 
kant paradijsweg)  

Stakeholder 
LTO 

Input: De hoogwaardige telers langs de Paradijsweg zijn betrokken bij 
de werkgroep.  
Toelichting: Een deel van het gebied (tegen de plas aan) wordt heront-
wikkeld waardoor kleinere telers gesaneerd gaan worden. De overblij-
vende telers zijn vooruitstrevend en hebben moderne kwekerijen. 

 
Maatregel 2 Lozingen vanuit de glastuinbouw reduceren (zie ook hierboven) 

Stakeholder 
LTO 

Input: De hoogwaardige telers langs de Paradijsweg zijn betrokken bij 
de werkgroep. 
De emissieloze kas is vaststaand beleid. Een deel van het gebied (tegen 
de plas aan) wordt herontwikkeld waardoor kleinere telers gesaneerd 
gaan worden. De overblijvende telers zijn vooruitstrevend en hebben 
moderne kwekerijen.  

Stakeholder 
Gemeente  

Input: ontwikkelingsplan de natte kant van de paradijsweg 
Toelichting: de gemeente geeft hier uitwerking aan het belang van re-
creatie, (recreatie) woningen en ruimte voor waterrecreatie 

Specifieke maatregelen 

Maatregel 1 Waterwasser (Innovatieve pilot maatregel) 

Stakeholder 
werkgroep 

Input: Positieve reactie hierop, blij met Rijnlands initiatief.  
Toelichting: Alles wat kan bijdragen aan schoner en helderder water dan 
dat het nu is, wordt door de werkgroep omarmt 

Stakeholder 
Telers para-
dijsweg 

Input: restproducten van de waterwasser zijn mogelijk interessant voor 
de telers. 
Toelichting: het moet in de praktijk duidelijk worden wat en hoeveel 
deze producten zijn. Vanuit de teler in de werkgroep is hierop al en-
thousiasts gereageerd met een naam van een moderne teler met een 
gesloten kassen systeem die hiervoor interesse zou kunnen hebben.  

Stakeholder 
gemeente 
nieuwkoop 

Input: als de inwoners blij zijn, zijn zij dat ook 
Toelichting: De gemeente hangt overal een beetje bij en wordt op de 
hoogte gehouden. Zij hebben zelf geen geld voor (aanvullende) maat-
regelen.  

 
Maatregel 2 Weg Doorspoelen voedselrijk water* : Reset P niveau daarna 

externe belasting reduceren 

Stakeholder 
werkgroep 

Input: Neutrale houding  
Toelichting: De cijfers laten zien dat het fosfaat gehalte van de boezem 
lager is dan in de plas, zelfs van zuid naar noord toeneemt (aalscholvers 
in Geerplas). Zij vragen vooral om een goede afstemming met de ande-
re plannen en maatregelen (waterwasser en slibvang) opdat het elkaar 
niet bijt.  

Stakeholder 
telers para-
dijsweg 

Input: boezemwater heeft een hoger chloride gehalte dan het water in 
de plas. 
Toelichting: Een aantal telers gebruikt het water uit de plas als gietwa-
ter. Dit water wordt aangevuld met meststoffen. Hoe lager het chloride 
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gehalte hoe gunstiger voor hen. Een gezamenlijk onderzoek is opgestart 
naar de precieze gehalten, de uitslag van dat onderzoek wordt 15 janu-
ari met een vertegenwoordiging van de telers afgestemd.  

Stakeholder 
gemeente 
nieuwkoop 

Input: als de inwoners blij zijn, zijn zij dat ook 
Toelichting: De gemeente hangt overal een beetje bij en wordt op de 
hoogte gehouden. Zij hebben zelf geen geld voor (aanvullende) maat-
regelen.  

 
Maatregel 3 Baggeren of bezanden van de zuidelijke plas: in combinatie met 

een soort van  slibvang of slibgeulen 

Stakeholder 
intern 

Input:  over 10 jaar zijn zij de eerste!  Bestuurlijke uitspraak eerst de 
noordplas en dan resultaat bekijken en dan zien dat dit ook voor de 
zuidplas zou kunnen: 10 jaar verder 

Toelichting: bijv. vanuit beleid van gemeente of provincie 
 
Maatregel 4 Beheer en behoud bestaande vegetatie 

Stakeholder 
Intern 

Input:  Doen, is altijd goed (voor zover het nog niet wordt gedaan 

 
Maatregel 5 Maatregelen tegen wegvangen snoekbaars  

Stakeholder 
Jan van Tol, 
beroepsvisser 

Jan zet deze vis uit. 

Stakeholder 
sportvissers 

Input: geen visrecht, dagpas via beroepsvisser kopen 
Toelichting: bijv. vanuit belang van recreatie 

Stakeholder 
intern 

Input:  Bijzonder pijnlijke maatregel en het is maar de vraag wat het 
oplevert. 

 
Maatregel 6 Inlaat van boezemwater uit de Leidsche Vaart minimaliseren* 

Stakeholder 
werkgroep 

Input: Als het een verbetering van de kwaliteit betreft van het plassen-
water, zijn zij altijd voor. 
Toelichting: Deze maatregel volgt in de tijd op het doorspoelen en het 
baggeren met aanleg slibvang in de noordelijke plas. Als door die maat-
regelen de kwaliteit van de plas is verbeterd, dan kan dat water vastge-
houden worden en aangevuld met regenwater.  

Stakeholder 
telers  

Input: voor  want chloride rijker 

Stakeholder 
intern 

Input: altijd doen (na doorpoelen)  

2. Aanvullende maatregelen 

Geen, dit is onderdeel van het continue gebiedsproces. Er is een constante stroom van 
ideeën en vragen vanuit de omgeving, deze worden op het moment van op ploppen, op-
gepakt of terzijde neergelegd (beargumenteerd en wel). Een voorbeeld is onze bijdrage 
aan het recreatieve Papeneiland. Een initiatief van particulieren die meer voor de recrea-
tie en de belevening van het water wilden doen. Zij hebben dit eiland getrokken en Rijn-
land draagt bij aan de natuurvriendelijke oevers van het eiland.  
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