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1. Samenvatting watersysteemanalyse en maatregelen 

KRW-toetsing 

 

 
 
Biologie: Het KRW-oordeel voor biologie in de Zegerplas is ‘Ontoereikend’ vanwege de 
score voor waterplanten. Daarnaast scoren de voedingsstoffen stikstof en fosfor ‘Slecht’ 
en voldoet ammonium niet.  
Chemie: Het KRW-oordeel voor chemie in de Zegerplas is ‘Voldoet niet’ vanwege het 
aantreffen van stoffen die potentieel overal aanwezig zijn; de zgn. ubiquitaire stoffen. 
 
ESF-analyse 

 
Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  
ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  
ESF 4 Habitatgeschiktheid  
ESF 5 Verspreiding  
ESF 6 Verwijdering  
ESF7 Organische belasting  

ESF8 Toxiciteit  

 
Uit de ESF-analyse blijkt dat er voor de Zegerplas knelpunten zijn met betrekking tot 
productiviteit water (door de open verbinding met het Aarkanaal komen te veel voe-
dingsstoffen binnen), habitatgeschikheid (door achterblijven waterplanten is onvoldoende 
geschikt habitat voor macrofauna en vissen) en toxiciteit (normoverschrijdingen voor 
ammonium en diverse PAK). Het is nog niet duidelijk in hoeverre nalevering van voe-
dingsstoffen uit de waterbodem problematisch is. 
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Maatregelen 

 
Type maatregel ESF Maatregel-

code 

Aanvullend onderzoeksprogramma (4x) 1, 3, 4 NL13_48-026 

Omleiden/scheiden waterstromen 1, 8 NL13_48-019 

Aanleg natuurvriendelijke oevers (2x) 4 NL13_48-021 

Aanleg leefgebieden flora en fauna 4 NL13_48-023 

Aanpak chemische stofgroep normoverschrijdingen (svs, n-u, u) 8 NL13_48-030 

 
Naast uitvoering van generieke landelijke en regionale beleid zijn bovenstaande maatre-
gelen nodig om de knelpunten aan te pakken. Voor de maatregel “Omleiden/scheiden 
waterstromen” ten behoeve van het verminderen van de uitwisseling met de boezem zijn 
enkele aandachtspunten – m.n. functies waterberging boezem en recreatievaart – waar-
mee rekening gehouden moet worden bij de uitvoering. Het aanvullend onderzoekspro-
gramma omvat: inlaatregime polder Ridderveld, afvoer van gemaal Ridderveld via de 
effluentleiding, fosfaatgehalten in de waterbodem en ontwikkeling van begroeid areaal 
ondergedoken waterplanten. 
 
Technische doelaanpassing 

  
Kwaliteitselement Maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,6 0,6 0,67 Goed 

Biologie Waterplanten 0,4 0,2 0,15 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,5 0,4 0,40 Goed 

Biologie Vissen 0,45 0,45 0,34 Matig 

BOS Stikstof 1,0 2,4 3,0 Slecht 

BOS Fosfor 0,03 0,10 0,13 Slecht 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 102 Goed 

BOS pH 6,5-8,5 6,5-8,5 8,1 Goed 

BOS Chloride 200 200 125 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,6 Goed 

BOS Doorzicht 1,7 1,7 2,1 Goed 

 
Uit de technische doelaanpassing voor KRW3 volgt een wijziging voor de doelen van de 
ecologische maatlatten Waterplanten, Macrofauna, Stikstof en Fosfor. 
Op basis van het bovenstaande maatregelen en technische doelaanpassingen wordt ver-
wacht dat de Zegerplas in 2027 voldoet aan de doelstellingen. 
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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_03 

 
Figuur 1 

KRW meetpunt RO371 
Watertype M20: matig grote diepe gebufferde 

meren 

Status Kunstmatig 
Polder of boezem Boezem 
N2000-gebied Nee 
Zwemwaterlocatie RO373: Zegerplas, zuidoever 

RO572: Zegerplas, westzijde 

2.2  Ligging en begrenzing 

De Zegerplas ligt aan de oostkant van het stedelijk gebied van Alphen aan den Rijn in het 
Groene Hart. Zie hierboven op de kaart.  
 
Het kleinere boezemwater rondom het waterlichaam is als zoekgebied aangewezen. Zie 
hierover onderstaande tekstbox. 
 
 

Zoekgebieden 

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

 

Het waterlichaam en het zoekgebied zijn weergegeven in figuur 2.  
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Figuur 2. KRW-waterlichaam Zegerplas. 
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2.3  Functies, landgebruik 

De plas is in de jaren 70 van de vorige eeuw ontstaan door het winnen van zand ten be-
hoeve van de aanleg van de naastgelegen wijk Ridderveld in Alphen a/d Rijn. Zie Figuur 
3. Tot midden jaren ’90 van de vorige eeuw is de zandwinning doorgegaan. 
 
Het waterlichaam maakt onderdeel uit van het boezemstelsel van het Hoogheemraad-
schap van Rijnland. Het oppervlak van de plas is van belang voor de bergingsfunctie. De 
plas maakt deel uit van het recreatiegebied Zegersloot en heeft een zwemwaterfunctie (2 
locaties) en kent de volgende vormen van recreatief gebruik: 

- zwemmen en spelen; 
- kabelskibaan; 
- surfen; 
- duiken; 
- sportvissen (geen beroepsvisserij); 
- beperkte intensiteit van recreatievaart. 

 
Sinds 2008 wordt de plas gedurende het zwemseizoen gemengd middels een luchtmeng-
systeem om drijflaagvorming van blauwalgen te voorkomen. 
 
Rond de plas wordt veel gefietst en gewandeld. De ‘rode rand’ (bebouwd) om de Zeger-
plas in figuur 3 betreft voornamelijk gras of bos in secundair bebouwd gebied. 
 

 
Figuur 3. Landgebruik (bron: LGN7) 

Noot: ‘bebouwd’ omvat ook groen (gras of bos) in primair en secundair bebouwd gebied. 
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2.4  Hydrologie 

De Zegerplas heeft de volgende hydromorfologische kenmerken: 
- open verbinding met de boezem (niet hydrologisch geïsoleerd); 
- vast zomer- en winterpeil; 
- er vindt geen actieve doorspoeling plaats; wel is er een sterke uitwisseling met de 

boezemkanalen; 
- snel aflopend talud (tot iets ondieper dan 2,5 meter); 
- maximale diepte: 34 meter; 
- oevers bestaan grotendeels stortsteen/oeververdediging. 

 
De Zegerplas staat aan de oostzijde in verbinding met het Aarkanaal, aan de westzijde 
met de Oude Rijn (via de gekanaliseerde Kromme Aar) en aan de noordzijde met het 
riviertje de Kromme Aar. De Zegerplas ontvangt water vanuit de zuidelijke tak van het 
Aarkanaal. De uitstroom van de plas is m.n. naar het westen gericht: via de (gekanali-
seerde) Kromme Aar naar de Oude Rijn. De herkomst van het water is uit de Oude Rijn 
en in de zomer komt het water uit de Hollandse IJssel. 
 
De verblijftijd van het water in de Zegerplas is relatief kort (circa 8 maanden), doordat 
het water in open verbinding staat met de boezem. In het gebied is sprake van een 
(zeer) lichte wegzijging. 
 
De Zegerplas heeft een maximale diepte van 34 meter en een gemiddelde diepte van 
circa 18 meter. Circa de helft van de plas is dieper dan 20 meter (badkuipprofiel). De 
oevers en het onderwatertalud zijn steil. Zie ook figuur 4. 
 

 

Figuur 4. Diepteverdeling Zegerplas 
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3. Terugblik KRW1 en KRW2 

3.1 Doelstellingen KRW2 

. Defaultnorm M20 Doelstelling KRW 2 (GEP) 

Biologisch kwaliteitselementen 
 

 

Algen 0,6 0,6 

Waterplanten 0,6 0,4 

Macrofauna 0,6 0,5 

Vissen 0,6 0,45 

  
 

Biologie  ondersteunende stoffen (BOS) 
 

 

Stikstof (mg/l) ≤ 0,9 ≤ 1,0 

Fosfor (mg/l) ≤ 0,03 ≤ 0,03 

Zuurstof (%) 60-120 60-120 

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

Chloride (mg/l) ≤ 200 ≤ 200 

Temperatuur (graden Celcius) ≤ 25 ≤ 25 

Doorzicht (m) ≥1,7 ≥ 1,7 

 
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. In het gebiedsdocument Zegerplas 
(2013) t.b.v. KRW2 wordt deze doelaanpassing toegelicht: 
Voor de Zegerplas (watertype M20) is rekening gehouden met het beperkte areaal waar 
ondergedoken waterplanten zich kunnen vestigen. De doelen voor waterplanten, macro-
fauna en vissen zijn hierop aangepast. 
 
De doelen voor de verontreinigende stoffen zijn voor alle waterlichamen gelijk. Het is niet 
mogelijk om de chemische doelen aan te passen. 

3.2  Maatregelen KRW1 en KRW2 

De Zegerplas is gepland om in de derde planperiode (KRW3) op te pakken. Generieke en 
onderzoeksmaatregelen zijn ook in KRW1 en KRW2 uitgevoerd. Gemeente Alphen a/d 
Rijn heeft in de periode 2015-2018 het recreatiegebied Zegersloot, welke de Zegerplas 
omringd, heringericht. Hierbij is één (de kleinste) van de twee directe doorgangen naar 
het Aarkanaal afgesloten. 
Als KRW-synergiemaatregel zijn op initiatief van de lokale duikvereniging Atlantis diverse 
structuren op de waterbodem (scheepswrak, ongebruikte rioolbuizen) en aan het water-
oppervlak (drijvende constructie) geplaatst om de verscheidenheid aan habitats te ver-
groten. Op deze wijze wordt beoogd de biodiversiteit onderwater te vergroten. 
 
Maatregel Bron Status 
Doorvaarbaar isoleren met 1 klepstuw (1 
stuks) 

KRW1 Er zijn alternatieven in beeld. Maatregel 
wordt doorgeschoven naar volgende planpe-
rioden. 

Monitoring effecten verondieping Meeslou-
werplas 

KRW1 Op basis van studie en heroverweging inge-
trokken 

Baggerprogramma Rijnland 2007-2020 KRW1 Uitgevoerd, generieke maatregel 

Onderzoek landbouwemissies veenweide-
gebied 

KRW1 Uitgevoerd 

Onderzoeksprogramma AWZI KRW1 Uitgevoerd 
Behoud en beheer oeverbegroeiing 
(2,5 km) 

KRW2 Planvoorbereiding 
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Maatregel Bron Status 
Baggerprogramma Rijnland 2007-2020 - 
deel 2 

KRW2 In uitvoering, generieke maatregel 

Maatregelen t.b.v. landbouwemissies 
veenweidegebied 

KRW2 In uitvoering, generieke maatregel 

Monitoring ontwikkeling en conditie drie-
hoeksmosselen 

KRW2 Uitgevoerd, betreft pilot in de Westeinder-
plassen. 

Onderzoek naar de oorzaak overschrijding 
norm ammonium 

KRW2 Uitgevoerd 

Onderzoek naar oorzaak achterblijven plan-
tengroei ondanks gunstig lichtklimaat 

KRW2 Uitgevoerd 

 

3.3 Ontwikkelingen waterkwaliteit in periode KRW1 en KRW2 

 

 
 

 
De score van de maatlat voor Algen lijkt sinds 2009 iets te zijn afgenomen, maar scoort 
nog ‘Goed’. De score voor maatlat Vissen is in 2015 sterk verbeterd t.o.v. 2010. Terwijl 
voor de maatlat Waterplanten de score laag (‘Ontoereikend’) blijft. 
De zuurtegraad (pH) en de maximum zuurstofverzadiging (niet getoond) lijken toe te 
nemen. Voor de overige parameters die vallen onder de biologie ondersteunende stoffen 
(BOS) zijn geen duidelijke trends over de periode 2009-2018 waarneembaar. 
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3.4  Toestand 2018 

 
 
Biologie: Het KRW-oordeel voor biologie in de Zegerplas is ‘Ontoereikend’ vanwege de 
score voor waterplanten. Daarnaast scoren de voedingsstoffen stikstof en fosfor ‘Slecht’ 
en voldoet ammonium niet.  
Chemie: Het KRW-oordeel voor chemie in de Zegerplas is ‘Voldoet niet’ vanwege het 
aantreffen van stoffen die potentieel overal aanwezig zijn; de zgn. ubiquitaire stoffen. 
 
Het meest actuele toetsingsoordeel is te vinden op waterschapsportaal.nl, code NL13_03. 
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4. Watersysteemanalyse aan de hand van ecologische sleutelfactoren 

4.1  ESF1 productiviteit water 

Deze ecologische sleutelfactor voldoet als er geen overschot aan nutriënten is. Opgelost 
fosfor raakt dan uitgeput in het groeiseizoen in combinatie met lage algenbiomassa. 
Troebelheid door algen en dominantie van voedsel minnende onderwaterplanten, zoals 
gedoornd hoornblad, treedt niet of nauwelijks op. 
 
ESF1 voldoet als de externe belasting lager is dan de kritische belasting van het water-
systeem. 
 
Er is een overmaat van zowel P als N aanwezig in de Zegerplas. De maximale totaal-P 
concentratie die sinds 2015 is gemeten is 0,17 mg/l.  
De externe fosforbelasting van de Zegerplas ligt circa een factor 10 boven de kritische 
belasting (rode lijn). Meer dan 90% van deze belasting komt uit de aangrenzende boe-
zemtakken. Hiervan stroomt het merendeel direct vanuit het Aarkanaal de plas in. Via 
gemaal Ridderveld/De Bijlen komt circa 10% van de fosforbelasting in de plas. Zie on-
derstaand figuur. 

 

Figuur 5. Fosforbelasting Zegerplas (in gP/m2/jaar) door verschillende bronnen. De ro-

de en de groene lijn geven de kritische zone van de belasting. Lager dan de groene lijn 

(toelaatbare belasting) is goed, hoger dan de rode lijn (overmatige belasting) is niet 

goed (bron: Gebiedsdocument Zegerplas, 2013). 

 
Door de menging over diepte treden geen symptomen van eutrofiëring op in de vorm van 
drijflagen van (blauw)algen. Hiermee moet dus worden doorgegaan. Door het verticaal 
mengen van de plas (als de plas niet geïsoleerd wordt), worden de symptomen van 
overmatige p-belasting tegengegaan. 
 

 

 
ESF1 is rood: De aanvoer van fosfor is met name door de uitwisseling met het 
Aarkanaal te hoog. 

Maatregelen 

- (Doorvaarbaar) Isoleren van de plas. Het versmallen van de verbinding met het 
Aarkanaal zonder afsluiting van de Kromme Aar blijkt weinig effect te hebben. De 
uitwisseling tussen het Aarkanaal en de Zegerplas blijken grotendeels gestuurd te 
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worden door peilvariaties in de Oude Rijn. De in KRW1 geformuleerde isolatie-
maatregel is de beste om dit tegen te gaan, maar is nog niet uitgevoerd; 

- Aanpak aanvoer overtollig water via gemaal Polder Ridderveld en de Bijlen (als de 
plas geïsoleerd wordt). Defosfateren of lozing omleiden via de effluentleiding van 
Alphen Noord naar de Oude Rijn. 

 

4.2  ESF2 licht 

Deze ecologische sleutelfactor 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 waterbodem om de groei van onderwaterplanten mogelijk te maken. 
 
Voor de kieming van waterplanten (m.n. in het voorjaar) is het nodig dat tenminste 4% 
van het licht doordringt tot op de bodem. In diepe plassen moeten waterplanten vanaf 4 
meter diepte kunnen voorkomen of een begroeibaar areaal van 15% van het oppervlak. 
Dit komt grofweg overeen met een gemiddeld doorzicht van 2,4 meter. 
 
Gemiddeld kan in de Zegerplas in het voorjaar tot net iets meer dan 4 meter diep vol-
doende licht doordringen. Dit komt overeen met circa 13% van de oppervlakte van de 
plas. Het doorzicht in de Zegerplas is in het voorjaar (tweede kwartaal) over de periode 
2009-2018 gemiddeld 2,3 m. 
 

 

 
ESF2 is groen: Doorzicht in Zegerplas is voldoende.  
 
Noot: Dit oordeel geldt onder condities waarbij de plas  
gedurende het zwemseizoen gemengd wordt. 
 

Maatregelen 

- Niet van toepassing 
 

4.3  ESF3 productiviteit bodem 

Deze ecologische sleutelfactor voldoet als de productiviteit van de bodem geen beperking 
is voor het ontstaan van een diverse plantengroei en voor de afwezigheid van algenbloei-
en. 
 
Deze stuurfactor voldoet als de bodem niet te veel fosfor bevat en er geen woekering van 
bepaalde soorten ondergedoken waterplanten optreedt. 
 

 

 
ESF3 is grijs: Onbekend. 

Maatregelen 

- Onderzoek P-waarden waterbodem van de Zegerplas. 
 

4.4  ESF4 habitatgeschiktheid 

Deze ecologische sleutelfactor voldoet als er voldoende geschikt habitat aanwezig is en negatieve 
factoren die het habitat beïnvloeden voor alle biologische groepen niet belemmerend zijn voor het 
behalen van de doelstellingen. 
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Habitat voor oeverplanten 
De Zegerplas heeft een maximale diepte van 34 meter en een gemiddelde diepte van 
circa 18 meter. We zien dat een groot gedeelte van het meer diep is (badkuipprofiel). 
Vanaf de oever gaat de diepte snel naar de tweeëneenhalve meter. Zie figuur 4. 
Het betreft een relatief groot meer waardoor windgolven ook invloed kunnen hebben op 
de oevervegetatie. Het grootse deel van de oeverlengte van het meer is verdedigd.  
Onder bovengenoemde omstandigheden kan zich dan ook geen brede emerse zone ont-
wikkelen. Maar er zijn wel voldoende oevers begroeid met oevervegetatie (smalle riet-
kragen). Zie figuur 6. 
 

  
Figuur 6. Inventarisatie van oevertype (links) en oevervegetatie rietkragen (rechts) 

 
Habitat voor ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 
In de plas zijn drijfbladplanten op meerdere locatie aanwezig. In de inham aan de west-
zijde van het meer is de bedekking relatief hoog, vanwege de beschutte ligging van deze 
locatie. Zie figuur 7. 
 
In 2014 is op een aantal locaties aan de zuidzijde van het meer veel waterpest waarge-
nomen. In de Kromme Aar (zoekgebied) zijn naar verwachting ook oever- en drijfblad-
planten aanwezig. De oorzaak van de lage dichtheid aan begroeiing is onduidelijk. Moge-
lijk is de bemonsteringsmethode (met een hark) voor diepe plassen niet effectief. 
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Figuur 7. Inventarisatie van drijfbladvegetatie 

 
Habitat voor macrofauna 
Net als voor  vissen zijn de planten in het water zeer belangrijk voor macrofauna. Hierbij 
is het belangrijk dat zowel emerse als drijvende en ondergedoken planten aanwezig zijn. 
Deze afwisselende structuur kan een leefgebied bieden aan een gevarieerde macrofauna 
samenleving. 
De beperkte aanwezigheid van oever- en waterplanten maakt het habitat voor macrofau-
na ongeschikt. 
 
Habitat voor vissen 
Voor vissen zijn planten belangrijke omdat er vaak veel voedsel aanwezig is in de vege-
tatie (macrofauna en zoöplankton). Daarnaast worden plantenrijke zones vaak als paai-
plaats gebruikt en vinden vissen hier bescherming tegen predatoren. 
Bepaalde soorten vissen leven in open water, zoals grote brasems en snoeken. Variatie in 
waterdiepte en verschillende typen vegetatie (structuur) zijn dan ook belangrijk. De plas 
heeft door de zandwinning veel waterdiepte voor deze vissen, die door het mengen (op-
heffen van stratificatie) tot grotere diepte ook ’s zomers voldoende zuurstof bevat voor 
vissen. Ondiepe zones ontbreken. 
Door het ontbreken aan met name ondergedoken planten en de beperkte hoeveelheden 
drijfblad en emerse waterplanten, is het habitat niet ideaal voor een goede visstand. 

 

 
 
ESF4 is rood: Door het achterblijven van onderwaterplanten is er onvoldoende 
geschikt habitat voor vissen en macrofauna. 

Maatregelen 

- Luwte creëren door aanleg van bijvoorbeeld vooroevers, schermen of floatlands. 
- Aanbrengen van onderwaterstructuren; effect op habitat vissen, bepaalde soorten 

macrofauna, mossels en zoetwatersponzen. 
- Onderzoeksmaatregel: begroeid areaal (en ontwikkeling) van ondergedoken vegetatie 

beter in beeld brengen. Eventueel vervolgonderzoek kan de samenstelling van de wa-
terbodem en of de graasdruk betreffen. 
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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 
en of doordat fysieke barrières aanwezig zijn tussen geschikt leefgebied in het waterlichaam en het 
leefgebied van gewenste soorten buiten het waterlichaam. Deze ecologische sleutelfactor voldoet 
als verspreiding niet de belemmerende factor is voor het bereiken van de gewenste biologische 
toestand. 

 
Verspreiding van vegetatie 
Van veel soorten waterplanten kunnen zaden en stukjes plant lang drijven en zich zo 
verspreiden. Andere soorten verspreiden zaden via de wind en ook verspreiding van za-
den en stukjes plant via vogels komt voor. Deze kunnen ook door uitwisseling met de 
boezem in de Zegerplas terecht komen. 
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 deze plas. 
 
Verspreiding van macrofauna 
In dit waterlichaam zijn de afstanden tussen geschikt leefgebied beperkt. Er zijn vol-
doende habitats (plantenrijke zones) op relatief korte afstand van elkaar gelegen. Dit 
biedt beschutting en voedsel. We verwachten dat verspreiding van macrofauna binnen en 
waarschijnlijk ook buiten het waterlichaam dan ook goed mogelijk is. 
 
Verspreiding van vissen 
Het waterlichaam maakt onderdeel uit van de boezem van Rijnland. Tussen de boezem 
en Rijnland en de Noordzee zijn meerdere vispassages aanwezig. De Zegerplas is dan 
ook goed bereikbaar voor vissen.  
De waarneming van roofblei (een exoot uit Oost- Europa en Azië) en houting (een soort 
die nagenoeg uitgestorven was aan het begin van de 20e eeuw) bevestigen dat versprei-
ding voor vissen geen probleem is. 
 

 

 
ESF5 is groen: Verspreiding is niet bepalend voor samenstelling van waterplanten, 
macrofauna en vissen 
 
 

 
 
 
 

Maatregelen 

- Niet van toepassing 
 

4.6  ESF6 verwijdering 

Deze ecologische sleutelfactor voldoet als verwijdering van planten door schonen/maaien 
of graas door verschillende organismen niet beperkend is voor de ontwikkeling van een 
diverse oevervegetatie en begroeiing met drijfbladplanten en ondergedoken waterplan-
ten. Verwijdering van vissen door mens en dier mag niet beperkend zijn voor een diverse 
visstand. 
 
Verwijdering van waterplanten 
De Zegerplas wordt onderhouden door Rijnland. Er is echter geen schoningsonderhoud 
op de plas. Voor het zuidelijke deel van de Kromme Aar (zoekgebied) geldt wel een on-
derhoudsprotocol. 
 
Het aandeel bodem woelende vis (brasem en karper) is volgens de KRW-visbemonstering 
hoog. De biomassa van vis is echter niet zeer hoog. Mogelijk hebben bodem woelende 
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vissen effect op de begroeiing. Er zijn geen waarnemingen van de graskarper; negatieve 
effecten van graas door deze soort zijn niet te verwachten. 
In de Zegerplas en omgeving zijn rivierkreeften waargenomen. De invloed van kreeften 
op de onderwatervegetatie is, door de lage dichtheden, beperkt. 
De begrazing door ganzen en muskusratten hebben geen significant effect op de vegeta-
tie. Deze dieren worden – indien aanwezig - wel bestreden, maar niet vanwege de graas-
druk op waterplanten. 
 
Verwijdering van vissen en andere organismen 
Er is geen beroepsvisser actief op de Zegerplas. Wel hebben sportvissers visrechten op 
de Zegerplas en Kromme Aar. De invloed hiervan op de visstand is waarschijnlijk beperkt 
 
De aantallen visetende vogels (aalscholvers, reigers) zijn te beperkt om grote hoeveel-
heden vis te onttrekken aan het watersysteem. Uit de KRW-visbemonstering blijkt dat er 
geen jaarklassen of lengteklassen worden gemist als gevolg van bevissing door visetende 
vogels. 
 

 

 
ESF6 is groen: Verwijdering is geen knelpunt voor de waterkwaliteit.  

 
Maatregelen 

- Niet van toepassing 
 

4.7  ESF7 organische belasting 

Deze ecologische sleutelfactor voldoet als de organische belasting niet leidt tot lage zuur-
stofconcentraties en in zwemwateren niet leidt tot oordeel “aanvaardbaar” of “slecht” op 
basis van bacteriologische verontreiniging. 
 
In de Zegerplas zijn geen grote bronnen van organische belasting. De meeste organische 
belasting komt via de aanvoer water uit het Aarkanaal (Gouwe/Oude Rijn) het waterli-
chaam binnen. De aanvoer van slibdeeltjes uit het Aarkanaal is hierbij vermoedelijk een 
belangrijke bron. 
De bijdrage aan de totale belasting door ‘het voeren van vissen’ (o.a. door het chinees 
restaurant aan de noordwestoever met etensresten) kan in een jaar ook behoorlijk oplo-
pen. Natuurlijke bronnen (vogelpoep, bladval e.d.) en of recreatie (hondenpoep, lokvoer 
vissen hengelsport, eendjes voeren en dergelijke) dragen vermoedelijk maar zeer be-
perkt bij aan de belasting met organisch materiaal. 
 
De zuurstofhuishouding wordt op het KRW-meetpunt als goed beoordeeld; de zomerge-
middelde zuurstofverzadiging is circa 100%. Doordat deze plas gedurende het zwemsei-
zoen wordt gemengd middels een luchtmenginstallatie is dit niet verwonderlijk. In de 
tweede helft van de zomer piekt de zuurstofverzadiging soms net boven de 120%.  
De concentraties voor Biochemisch zuurstofverbruik (BZV5) blijft onder de 5 mg/l. 
 
In de Zegerplas liggen twee zwemwaterlocaties, te weten: Zegerplas westoever en Ze-
gerplas zuidoever. De zwemwaterkwaliteit werd in 2018 respectievelijk ‘aanvaardbaar’ 
(A) en ‘uitstekend’ (U) beoordeeld (bacteriologische toets). De mindere beoordeling van 
de westoever komt mogelijk door meer frequente werking van de nooduitlaat van AWZI 
Alphen Noord of van het gemaal Ridderveld/De Bijlen (met direct bovenstrooms een 
overstort). De geconstateerde normoverschrijding van intestinale enterococcen op 17 
september 2018 was echter van korte duur. 
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Met betrekking tot de blauwalgenproblematiek (niet te zien in de tabel) is alleen kort-
stondig voor de zuidoever in 2018 een zwemwaarschuwing en negatief zwemadvies uit-
gevaardigd. Maar deze locatie scoort desondanks nog wel ‘voldoende’. 
 
Om de organische belasting te verminderen, zou kunnen worden onderzocht welke bij-
drage het gebruik van etensresten om ‘visjes te voeren’ nabij het plaatselijke chinees 
restaurant levert en zo nodig/of kan voorlichting worden gegeven om dit tegen te gaan. 
 
 

 

 
ESF7 is groen: Er zijn geen problemen met de zuurstofhuishouding of 
zwemwaterkwaliteit. 
 
 

 
Maatregelen 

- Niet van toepassing. 
 

4.8  ESF8 toxiciteit 

Deze ecologische sleutelfactor als alle chemische stoffen – niet zijnde de biologie ondersteunende 
parameters – aan de normen voldoen. Dit betreft alle compartimenten van het watersysteem: op-
pervlaktewater, waterbodem en organismen. 

 
Oppervlaktewater 
Het KRW-waterlichaam Zegerplas (KRW-oordeel 2019) voldoet niet voor de chemische 
parameters ammonium, benzo(g,h,i)peryleen (BghiPe), benzo(b)fluorantheen (BbF), tri-
butyltin (TC4ySn; ook bekend als TBT) en PFOS. 
 
De 251 monsters (januari 2009 - oktober 2018) van KRW-meetlocatie RO371 voldoen 
aan de doelstellingen voor de toxiciteit, zoals berekend met (voor deze ESF ontwikkelde) 
Toolkit. Op één analysemonster na, varieert de msPAF per monstername tussen 0,0% en 
0,2% (o.b.v. waarden onder de rapportagegrens zijn niet meegenomen). In september 
2013 piekte de msPAF naar 4,4%, met zink als bepalende parameter. 
 
Ammonium voldoet niet aan de KRW-norm, maar de aangetroffen concentraties zijn con-
form de Toolkitberekening geen probleem. Sinds 2013 komt de ammoniumconcentratie 
nauwelijks meer boven de 0,2 mg N/l – de vroegere rapportagegrens –uit. De normover-
schrijding m.b.t. deze parameter is gerelateerd aan de zuurgraad (pH-waarde) en de 
temperatuur in de plas. De pH lijkt over de periode 2009-2018 een licht stijgende trend 
te vertonen (van gemiddeld pH=8,0 naar pH=8,2). 
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De normoverschrijdingen van benzo(g,h,i)peryleen en benzo(b)fluorantheen zijn beiden 
gebaseerd op éénmalig – net boven de rapportagegrens – aantreffen in het monster van 
juni 2016. Landelijk is de belangrijkste bron voor deze stoffen de atmosferische deposi-
tie. Mogelijk zijn hier uitlaatgassen buitenboordmotor van lokale (recreatie)vaart de ach-
terliggende bron. 
 
TBT en PFOS zijn niet op de KRW-meetlocatie RO371 in het KRW-waterlichaam zelf aan-
getroffen maar op de gekoppelde meetlocatie van het Toestand- en Trendmonitoring 
meetnet RO021B (bij boezemgemaal Halfweg). Er zijn vooralsnog binnen KRW-
waterlichaam Zegerplas geen lokale bronnen van deze stoffen bekend. Aanpak van deze 
stoffen lift vooral mee met het generiek emissiebeleid. 
 
Waterbodem 
De kwaliteit van de waterbodem in de plas zelf is niet bekend. In de Kromme Aar (onder-
deel van het zoekgebied) aan de noordzijde van de plas voldoet de bagger aan de Rijn-
landse doelstellingen. Wel zijn er lichte verhogingen aan oude, niet meer toegelaten be-
strijdingsmiddelen (drins) aangetroffen. De bron is historische gebruik.  
 
Organismen 
Er zijn geen gehalten in organismen bepaald. 
 

 

ESF8 is rood: De normen voor chemische verontreinigingen in oppervlak-
tewater worden overschreden. 
 
Noot: volgens de Toolkitberekening is er geen probleem. 

 
Maatregelen 

Knelpunten overschrijding van de norm: 
- Gedeeltelijk/doorvaarbaar isoleren van de plas om uitwisseling met boezem te 

verminderen: 
Ammonium/ammoniak: Volgens de Toolkit is het ecologisch effect acceptabel 
(msPAF<0,5%). Aanpak van ammonium lift mee met reductie van de eutrofi-
eringsproblematiek (Generiek landbouwbeleid en aanpak AWZI’s). Ook het conti-
nueren van het mengen van de plas is belangrijk; 

- Generiek emissiebeleid: 
PAK (BbF en BghiPe): De normoverschrijding is gebaseerd op een incidentele me-
ting, waarvan volgens de Toolkit het ecologisch effect acceptabel is 
(msPAF<0,5%). Geen stofspecifieke maatregelen buiten het generiek emissiebe-
leid. Tributylltin en PFOS: Deze stoffen zijn niet in het waterlichaam zelf aange-
troffen en er zijn geen aanwijsbare bronnen in het waterlichaam bekend. Geen 
stofspecifieke maatregelen buiten het generiek emissiebeleid; 
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4.9  Conclusie ESF1-8 

Sleutelfactor Beoordeling 

ESF1 Productiviteit water  
ESF2 Licht  
ESF3 Productiviteit bodem  

ESF4 Habitatgeschiktheid  
ESF5 Verspreiding  
ESF6 Verwijdering  
ESF7 Organische belasting  
ESF8 Toxiciteit  

 
Uit de ESF-analyse blijkt dat er voor de Zegerplas knelpunten zijn met betrekking tot 
productiviteit water (door de open verbinding met het Aarkanaal komen te veel voe-
dingsstoffen binnen), habitatgeschikheid (door achterblijven waterplanten is onvoldoende 
geschikt habitat voor macrofauna en vissen) en toxiciteit (normoverschrijdingen voor 
ammonium en diverse PAK). Het is nog niet duidelijk in hoeverre nalevering van voe-
dingsstoffen uit de waterbodem plaats vindt.  
 
Om deze knelpunten aan te pakken zijn maatregelen geformuleerd. Samen met de maat-
regelen die nog niet zijn uitgevoerd of zeer recentelijk zijn uitgevoerd (zie paragraaf 3.2) 
vormen deze maatregelen het maximale pakket, waarmee het gebiedsproces is gevoerd. 
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5. Gebiedsproces 

5.1 Wat is het gebiedsproces? 

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

5.2 Advies maatregelenlijst 

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 1 is een uitgebreid overzicht opgenomen van 
alle opgehaalde input per stakeholder.  
 
 Maatregel Code Advies   Aandachtspunten  

1 Generiek landbouw-
beleid 

G01 Kansrijk, want 
geen bezwaar. 

 Coördinatie en aanpak 
door landbouwteam 
van Rijnland. 

2 Generiek emissiebe-
leid 

G04 Kansrijk, want 
geen bezwaar. 

  

3 (Doorvaarbaar) isole-
ren van de plas. 

IN02 Eerste advies ge-
biedsproces: Wei-
nig kansrijk, want 
er is twijfel over de 
effectiviteit, kos-
ten-baten en knel-
punten m.b.t. wa-
terrecreatie en wa-
terberging.  

 Maatregel vervangen-
door: Uitwisseling met 
boezem verminderen. 
(zie Aanvullende 
maatregelen) 
 
- Fluctuatie is nodig 
i.v.m. waterbergings-
functie. 
- Alleen doorvaarbaar 
isoleren i.v.m. recrea-
tiefunctie. 
- Als er voorbij de 
kromme Aar geïso-
leerd gaat worden, 
dan is bladval daar 
een extra knelpunt 
wat opgelost moet 
worden (omdat dat 
dan teveel invloed 
heeft). 

Definitief advies na 
afstemming ex-
perts: Kansrijk, 
want de twijfels 
gaan over niet 
doorvaarbaar isole-
ren en bijvoorbeeld 
een ‘borstelbaan’ 
heeft zeker effect. 

4 Omleiden afvoer ge-
maal Ridderveld naar 
effluentleiding 

IN02S01 Kansrijk, want 
geen bezwaar.  

 Kosten-baten analyse 
nodig.  
Onderzoek of effluent-
leiding dit aankan. 

5 Onderzoek P-
waarden waterbo-
dem 

S01 Kansrijk, want 
geen bezwaar. 
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 Maatregel Code Advies   Aandachtspunten  

6 Aanleg ondiepe oe-
verzones 

IN07 Kansrijk, want er 
zijn een aantal lo-
caties en ideeën en 
er is cofinanciering 
mogelijk.  

 Plas is wel diep, een 
drijvende constructie 
is een betaalbare op-
tie. 
Afstemmen met lokale 
stakeholders. 

7 Onderzoek naar be-
groeid areaal (en 
ontwikkeling) van 
ondergedoken vege-
tatie 

S01 Kansrijk, want 
geen bewaar 

 Quagga-mossel ook 
aanwezig. 
Er loopt al een onder-
zoek van de WUR in 
samenwerking met de 
duikvereniging. 

8 (Continueren) men-
gen van de plas 

BE08 Niet opnemen, 
want al uitgevoerd, 
hoort dus niet in 
max. lijst thuis. 

  

9 Luwte creëren (voor-
oever, palenrij of 
schiereilanden) - 
t.b.v. emerse en 
drijvende planten 

IN18 Niet opnemen, 
want al uitgevoerd, 
hoort dus niet in 
max. lijst thuis. 

  

10 Aanbrengen van on-
derwaterstructuren – 
t.b.v. macrofauna en 
vis 

IN20 Niet opnemen, 
want al uitgevoerd, 
hoort dus niet in 
max. lijst thuis. 

  

 Aanvullende maatregelen    
 Uitwisseling met 

boezem verminderen 
IN02 Kansrijk, als reke-

ning wordt gehou-
den met functies.  

 Zie opmerkingen bij 
3. (Doorvaarbaar) 
isoleren van de plas. 

 Optimaliseren inlaten 
polder Ridderveld en 
de Bijlen 

IN03 Kansrijk, want 
heeft ook invloed 
op ESF 1. 

  

 
Maatregelen waarop het advies ‘kansrijk’ of ‘zeer kansrijk’ is gegeven vanuit het ge-
biedsproces, zijn positief beoordeeld op de kansrijkheid (= haalbaarheid x draagvlak). 
Deze maatregelen lijken voldoende technisch en praktisch haalbaar en is er draagvlak 
aanwezig en/of samenwerking mogelijk. Er is geadviseerd om deze maatregelen op te 
nemen in de definitieve maatregelenlijst. 
 

Er zijn veel verschillende stakeholders met verschillende belangen die gebruik maken van 
de plas. Zij hebben een regulier overleg met de gemeente genaamd ‘Overleg Zegersloot’. 
 

5.3   Samenwerkingsmogelijkheden  

Er zijn een aantal stakeholders die in het gebiedsproces hebben aangegeven te willen 
samenwerken in de uitvoering van (aanvullende) maatregelen, te weten; 
 
Maatregel Aanleg ondiepe oeverzones 
Stakeholder Sportvisserij MidWest Nederland 
Motivatie/reden Mocht Rijnland willen samenwerken op dit gebied (voor vissteigers, 

zodat het water toegankelijk blijft mochten er NVO’s aangelegd 
worden) dan zijn er financieringsmogelijkheden bij Sportvisserij 
MidWest NL. 

Contactgegevens Jorke Wessels Adviseur 
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5.4 Kaart 

 
 
 
 

(ondergedoken) stuw, 
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5.5 Conclusie SF9 

Op basis van het gebiedsproces is geadviseerd om geen van de maatregelen af te laten 
vallen. Een maatregel (doorvaarbaar isoleren) wordt vervangen door de aanvullende 
maatregel (verminderen uitwisseling). Andere voorgestelde maatregelen kunnen op de 
definitieve maatregelenlijst. Er is nog één aanvullende maatregel (optimaliseren inlaten) 
toegevoegd. Een belangrijke kans is de (co)financieringsmogelijkheid voor de aanleg van 
NVO’s bij Sportvisserij MidWest Nederland. Het ‘Overleg Zegersloot’ biedt een kans om 
snel afstemming te zoeken met de vele stakeholders die gebruik maken van de plas. 
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6. Synthese Zegerplas derde tranche KRW (2022-2027) 

Vertaling kansrijke maatregelen naar maatregelenlijst voor het KRW-portaal 

 
Maatregel omschrijving ESF Maat-

regel-

code 

Maatregel type ID 

Omleiden afvoer gemaal Ridderveld 
naar effluentleiding 

1 S01 Aanvullend onderzoeks-
programma 

NL13_48-
026 

Optimaliseren inlaten polder Ridder-
veld en de Bijlen 

1 S01 Aanvullend onderzoeks-
programma 

NL13_48-
026 

Uitwisseling met boezem verminderen 1, 8 IN02 Omleiden/scheiden water-
stromen 

NL13_48-
019 

Onderzoek P-waarden waterbodem 3 S01 Aanvullend onderzoeks-
programma 

NL13_48-
026 

Aanleg ondiepe oeverzones 4 IN07 Aanleg natuurvriendelijke  
oevers 

NL13_48-
021 

Luwte creëren (vooroever, palenrij of 
schiereilanden) - t.b.v. emerse en 
drijvende planten 

4 IN07 Aanleg natuurvriendelijke  
oevers 

NL13_48-
021 

Aanbrengen van onderwaterstruc-
turen – t.b.v. macrofauna en vis 

4 IN18 Aanleg leefgebieden flora en 
fauna 

NL13_48-
023 

Onderzoek naar begroeid areaal (en 
ontwikkeling) van ondergedoken ve-
getatie 

4 S01 Aanvullend onderzoeks-
programma 

NL13_48-
026 

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

8 S06 Aanpak chemische stofgroep 
normoverschrijdingen (svs, 
n-u, u) 

NL13_48-
030 

Generieke beleid: Meeliften met lan-
delijke aanpak diffuse bronnen 

8 G04 Overige maatregelen - lan-
delijk beleid diffuse bronnen 

BM/GB 

 
Technische doelaanpassing 

De KRW-doelen voor de ecologische maatlatten worden afgeleid aan de hand van de  lijst 
van maatregelen en de huidige kwaliteit. 
 
Kwaliteitselement Maatlat Oude 

doel 

(2016-

2021) 

Nieuwe 

doel 

(2022-

2027) 

Huidige 

toetswaarde 

(2018) 

Oordeel op basis 

van aangepast 

doel 

Biologie Alg 0,6 0,6 0,67 Goed 

Biologie Waterplanten 0,4 0,2 0,15 Matig 

Biologie  Macrofauna 0,5 0,4 0,40 Goed 

Biologie Vissen 0,45 0,45 0,34 Matig 

BOS Stikstof 1,0 2,4 3,0 Slecht 

BOS Fosfor 0,03 0,10 0,13 Slecht 

BOS Zuurstof 60-120 60-120 102 Goed 

BOS pH 6,5-8,5 6,5-8,5 8,1 Goed 

BOS Chloride 200 200 125 Goed 

BOS Temperatuur 25 25 22,6 Goed 

BOS Doorzicht 1,7 1,7 2,1 Goed 

 
Uit de technische doelaanpassing voor KRW3 (zie bijlage 2) volgt een wijziging voor de 
doelen van de ecologische maatlatten Waterplanten, Macrofauna, Stikstof en Fosfor.  
Op basis van het bovenstaande maatregelen en technische doelaanpassingen wordt ver-
wacht dat de Zegerplas in 2027 voldoet aan de doelstellingen. 
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Bijlage 1 – Input, Sessies en Stakeholders 

 

Opgehaalde input per maatregel 
 
Generieke maatregelen 
 
Maatregel 1 Generiek landbouwbeleid 

 Geen input.  
 
Maatregel 2 Generiek emissiebeleid 

 Geen input.  
 
 
Specifieke maatregelen 
 
Maatregel 3 (Doorvaarbaar) isoleren van de plas 

Interne sessie Doorvaarbaar isoleren maatregelen (locatie zie kaart): Borstel-
baan: deze is het meest effectief en ook voor de ecologie de beste 
oplossing. Andere oplossingen: bellenscherm, schutten, klepstuw, 
sluis, kwaliteitstuw. Schutten gaat ten koste van recreatiefunctie, 
dus daar gaat gemeente Alphen niet mee akkoord. Minste last: 
Bellenscherm. Vraag is wat draagt het bij aan onze waterkwaliteit 
en wat kost het de gemeente voor recreatie? = afweging (kos-
ten/baten analyse). Gemeente Alphen wil mensen uit de stad het 
gebied in hebben. Hebben ‘Visie op Varen’.  

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Niet haalbaar i.v.m. waterberging. Fluctuatie is nodig.  
Vermenging door varen geen grote oorzaak. 

WSCR Deze maatregel is een goed idee.  
Duikteam Haarlem-
mermeer 

Extra maatregel: 2x overstort [lees: (ondergedoken) stuwcon-
structie] – of is dit een knelpunt met vismigratie? (zie kaart). 

Gemeente Alphen 
aan de Rijn 

Het is de vraag of dat verstandig is. Is de waterkwaliteit van het 
Aarkanaal zo slecht? Vanuit recreatief oogpunt is het volledig af-
sluiten van de vaarverbinding onder de fietsbrug langs het Aarka-
naal niet realistisch.  

Watersysteem-
beheerders 

De verwachting is dat het niet isoleren van de plas de waterkwali-
teit goed zal doen. Ervanuit gaande dat het Oude Rijn Systeem 
ook volop mee gaat doen in de KRW3 maatregelen. 

 
Maatregel 4 Omleiden afvoer gemaal Ridderveld naar effluentleiding 

Interne sessie Grote stap, dan moet je de effluentleiding vergroten. Nu komt het 
rechtstreeks in de plas. Zit waarschijnlijk wel een kostenplaatje 
aan. Kan deze effluentleiding dit aan? En kosten/baten analyse. 
Er zijn ook gesprekken over het opheffen van de zuivering. Als de 
effluentleiding blijft bestaan zonder het effluent er in dan zou het 
misschien wel kunnen. Iig geen concessies doen aan het afwate-
ren van die woonwijk, want het is al heel moeilijk om deze wijk af 
te wateren.  

Interne sessie Er is een pilot in de gemeente Alphen aan den Rijn om te kijken 
om die wijk energieneutraal te maken, er is toen gekeken om de 
warmte van de rioolzuivering te gebruiken, maar dat is er nu uit-
geknipt.  

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Kijken naar druk en debiet. Check of het uitvoerbaar is. Maar wel 
prima.  
Check ook de kwaliteit van het water wat er dan opbrengen.… 
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Wat willen we er mee bereiken? 
Onderzoek nodig naar effectiviteit -> kosten/baten. 

 
Maatregel 5 Onderzoek P-waarden waterbodem 

Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Prima. 

Watersysteem-
beheerders 

Onderzoek kan geen kwaad. 

 
Maatregel 6 Aanleg ondiepe oeverzones 

Interne sessie Kostbare maatregelen om grond vast te houden. Je zou dan echt 
palen moeten slaan, anders schuift alle grond in de plas, omdat 
het vrij diep is. Je zou wel nvo kunnen ombouwen naar een drij-
vend eiland op een lamellenconstructie, dit kan goed zijn voor de 
beesten en is leuk voor duikers (zie kaart). Het is verder een hele 
dure plas om maatregelen uit te voeren omdat het zo diep is. 

Interne sessie Op de Oude Rijn is dat moeilijk, gaan veel boten overheen. Vooral 
veel harde beschoeiingen.  

Interne sessie Waterkwaliteit verbeteren door in te zetten op  inlaten optimalise-
ren. Veel mensen die particuliere stuwen beheren zetten alles 
gewoon open in hun eigen belang, daardoor stroomt veel niet 
goed water het gebied in.  Dus inlaten optimaliseren in het hele 
gebied.  

Interne sessie Bij Steekterbrug (zie kaart) kansen voor synergiepotje. Johan T. 
+ Johan + Provincie.  

Interne sessie Kansen voor  extra reliëf bodem (is al onderwaterpark)? 
Interne sessie (prak-
tisch/technisch) 

Is lastig. Iets drijvends is mogelijk. 

WSCR 
 

Voordat je plannen voor eilanden in de plas gaat uitwerken, is het 
verstandig om contact op te nemen met de surfclub. Een deel van 
de plas moet namelijk wel beschikbaar blijven voor de windsur-
fers. 

Sportvisserij Neder-
land of ZWNL  

Mocht Rijnland willen samenwerken op dit gebied (voor visstei-
gers, zodat het water toegankelijk blijft mochten er NVO’s aange-
legd worden) dan zijn er financieringsmogelijkheden bij Sportvis-
serij MidWest NL. 

ADV Atlantis Kunstribben aangelegd en daar zitten heen veel vissen. Tussen 
paleneiland en de oever heel veel meer planten. Normaal staat 
wind steeds op het water is geen mogelijkheid om de planten om 
te groeien. Eilandje (met palen) kan dus ook ipv oevers. Neerge-
legd in goede afstemming met windsurfsvereniging (WSV Zeger-
plas) 

HSV Alphen a/d Rijn NVO kan knelpunt zijn voor hengelsport, goed om dit af te stem-
men. Gemeente had beloofd om NVO’s aan te leggen 5 jaar gele-
den, maar zijn er nog niet. Zien graag dat deze er komen, want 
ook goed voor vissen. Plas is wel diep. Met het ‘slurfje’ van de 
plas daar gebeurt op dit moment niet veel mee maar daar zou je 
goed een plek van kunnen maken om vissen te laten paaien (zie 
kaart). 

Externe sessie Zie kaart voor enkele kansrijke locaties.  
Gemeente Alphen 
aan de Rijn 

Verstandig om ook te kijken naar de noord-westelijke oever en de 
noord oostelijke oever. Hier liggen mogelijkheden voor een palen-
rif. 

Watersysteem-
beheerders 

Zuid oostzijde is geschikt voor aanleg plasdras of NVO. 
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Maatregel 7 Onderzoek naar begroeid areaal (en ontwikkeling) van on-

dergedoken vegetatie 

Watersysteem-
beheerders 

In de Zegerplas is een stukje onderwater ingericht op verschillende 
hoogten tbv de duikvereniging en onderwaterleven wordt gemoni-
tord door onderzoekers. 

Gemeente Alphen 
aan de Rijn 

In de Zegerplas is een onderwaternatuurpark ontwikkeld. Hiermee is 
de biodiversiteit verbeterd. Er is sprake van een invasie van de 
Quagga-mossel in de plas. Er loopt een onderzoek van de WUR in 
samenwerking met de duikvereniging. 

 
 
Aanvullende maatregelen 
 
Stakeholder Maatregel Advies  

Interne sessie Inlaten optimaliseren  Toevoegen op de 
maatregel, want 
heeft invloed op 
ESF1.  

Watersysteem-
beheerders 

Bomen zagen langs kromme Aar 
(bladval) 

 Niet toevoegen, 
want ESF 7 is groen. 
Let op: als er voorbij 
de kromme Aar ge-
isoleerd gaat wor-
den, dan is bladval 
een extra knelpunt. 

 
 

Sessies 
 
Natuur- en milieusessie 

Datum: 14 januari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Voor deze sessie zijn de natuur- en milieuor-
ganisaties uitgenodigd die deelnemen aan het bestuurlijk overleg Natuur en Milieu van 
Rijnland en contactpersonen van natuur- en milieuorganisaties die waren genoemd als 
stakeholder van Rijnland in interne sessies. Ook waren enkele drinkwaterbedrijven aan-
wezig als beheerder van Natura2000-gebieden. De stakeholders zijn eerst geïnformeerd 
over het doel van de KRW en het gebiedsproces. Daarna is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven wel-
ke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. De stakeholders 
hebben vervolgens input geleverd vanuit het belang van hun sector. 
 

Interne sessie met relatiemanagers en gebiedscoördinatoren 

Datum: 4 februari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: In de sessie is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven wel-
ke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Daarop is ver-
volgens input geleverd door relatiemanagers en gebiedscoördinatoren. Zij hebben input 
geleverd vanuit een respectievelijk strategische/tactische en omgevings-/operationele 
bril.  Ook was een afvaardiging van het landbouwteam aanwezig.  
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Externe sessie 

Datum: 18 februari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Deze sessie was georganiseerd voor externe 
stakeholders op het gebied van industrie, visserij, watersport en grote gebiedspartijen. 
Ook de provincie Zuid-Holland was vertegenwoordigd. De stakeholders zijn eerst geïn-
formeerd over het doel van de KRW en het gebiedsproces. Daarna is toelichting gegeven 
op de analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gege-
ven welke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. De sta-
keholders hebben vervolgens input geleverd vanuit het belang van hun sector. 
 
Interne sessie met praktische en technische bril 

Datum: 19 februari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: In de sessie is toelichting gegeven op de 
analyse en de beoordeling van het waterlichaam. Daarna is een toelichting gegeven wel-
ke maatregelen zijn voorgesteld om de score op de ESF’s te verbeteren. Er is gesproken 
met een projectleider van diverse KRW2-uitvoeringsprojecten en iemand van het cluster 
realisatie en onderhoud. Zij hebben input geleverd vanuit een praktische en technische 
invalshoek.  
 
Externe sessie Gemeente 

Datum: 27 februari 2020 
Algemene toelichting/ indruk van de sessie: Deze sessie was georganiseerd om de input 
van gemeente Alphen aan den Rijn voor alle acht KRW-waterlichamen binnen de ge-
meentegrenzen op te halen (zie Corsa 20.016296). De gemeente heeft input geleverd. 
 

Stakeholders 
 
Interne stakeholders 
Stakeholder Functie  Geraadpleegd op 

Johan Remijn Relatiebeheerder  4 februari 2020 
Johan Tamerus Gebiedscoördinator 4 februari 2020 
Paul Hollander Projectleider KRW2 19 februari 2020 
Louis van Dam Kennisleider cultuur-

techniek 
19 februari 2020 

 
Externe stakeholders 
Stakeholder Sector Geraadpleegd op 

Zuid-Hollands Landschap Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Waternet Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Stichting Duinbehoud Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Dunea Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Natuurmonumenten Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Landschap Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 
Recreatie Noord-Holland Natuur & Milieu 14 januari 2020 

Staatsbosbeheer Natuur & Milieu 27 januari 2020 
Provincie Zuid - Holland Overheid  18 februari 2020 
s-Gravenhaagse H.S.V. Sportvisserij 18 februari 2020 
TKBN Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
Toerzeilers Recreatie (watersport) 18 februari 2020 

Duikteam Haarlemmermeer Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
Sportvisserij MidWest Nederland Sportvisserij 18 februari 2020 

HSV de Brasem Ter Aar Sportvisserij 18 februari 2020 

Onderwatersport Recreatie (watersport) 18 februari 2020 

ADV Atlantis Alphen aan den Rijn Recreatie (watersport) 18 februari 2020 

KNWV Recreatie (watersport) 18 februari 2020 
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Stakeholder Sector Geraadpleegd op 

Staatsbosbeheer Natuur & Milieu 18 februari 2020 

HSV Alphen a/d Rijn Sportvisserij 18 februari 2020 

WSCR - surf Recreatie (watersport) 18 februari 2020 

St. Weids Bloemendaal Gebiedspartij 18 februari 2020 

Gemeente Alphen aan den Rijn Overheid  27 februari 2020 
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Bijlage 2 – Technische doelaanpassing 

Toelichting 

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

 

Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met expert judgement 

en de aquokit. 

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

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Stikstof 1 2,97 Slecht 2,4 Matig 

 
Generieke emissie maatregelen zorgen voor een reductie van 10%, verwachte toets-
waarde is 2,7 mg N/l. Bovenop de generieke maatregelen wordt geïsoleerd, het isoleren 
van de Zegerplas zorgt voor een mogelijke toetswaarde van 1,5 mg N/l. Bij een onvolle-
dige isolatie zal het effect kleiner zijn. Het effect wordt geschat op een aanvullende re-
ductie van 10%. Doel wordt 2,4 mg N/l. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

BOS Fosfor 0,03 0,13 Slecht 0,10 Slecht 

 
Generieke emissie maatregelen zorgen voor een reductie van 10%, verwachte toets-
waarde is 0,11 mg P/l. Bovenop de generieke maatregelen wordt geïsoleerd, het isoleren 
van de Zegerplas zorgt voor een mogelijke toetswaarde van 0,07mg P/l. Bij een onvolle-
dige isolatie zal het effect kleiner zijn. Het effect wordt geschat op een aanvullende re-
ductie van 10%. Doel wordt 0,10 mg P/l. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Water-
planten 

0,4 0,15 Ontoereikend 0,25 Matig 

 
Er wordt een lichte verbetering verwacht door het verbeteren van de oever. Echter 
neemt de score niet veel toe door dat deze verbeteringen slechts lokaal zijn. Verwachte 
toetswaarde is 0,25. Doel wordt 0,25 EKR. Verbeteringen in doorzicht zullen geen grote 
verbeteringen laten zien vanwege huidige situatie. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Macro-
fauna 

0,5 0,4 Matig 0,4 Goed  

 
De verbetering in macrofauna zal uitblijven door gering effect oevermaatregelen. Huidige 
situatie wordt doel, doel wordt 0,4. 
 
Kwaliteitselement maatlat doel Toetswaarde 

2018 

oordeel Verwachte 

toetswaarde 

oordeel 

Biologie Vissen 0,45 0,34 Matig 0,45 Goed 

 
0,45 is in het verleden mogelijk geweest. 0,45 is dus mogelijk. Doel wordt niet aange-
past. 
 



 

Pagina 32 van 32  Hoogheemraadschap van Rijnland 
  19.098325 

Verwachte effecten maatregelen op KRW-score berekend met de KRW-

Verkenner. 

 
Na indiening van de aangepaste-lijst naar aanleiding van het technisch document voor 
Zegerplas is met behulp van de KRW-verkenner een schatting gemaakt van de biolo-
gische GEP. Deze schatting wordt in samenwerking met de Expert Judgement GEP ge-
bruikt. 
 
Zegerplas heeft in de KRW-verkenner de volgende eigenschappen mee gekregen vanuit 
de gebruikte shapefile van het waterlichaam. 
 
ID Name WFD

TYPE 

WATERBODID MODEL-

TYPE 

WATERVOL WATERSHURF Locatiedata 

19 Zegerplas M20 Zegerplas other Vol 745036 The_geom 

 
Zegerplas, NL13_03 is een M20. In de volgende tabel zijn de gekozen parameters weer-
gegeven die relevant zijn voor M20. 
 
Parameter Omschrijving Waarde Verklaring 

N Totaal-N concentratie 
(zomergemiddeld) 

2,4 Zie EJ 

P Totaal-P concentratie 
(zomergemiddeld) 

0,10 Zie EJ 

Shore Oeverinrichting (3 klas-
sen) 

1,9 Lichte verbetering oever mogelijk 

Waterlevel 
dynamics 

Peilbeheer (3 klassen) 2 Vast peil 

 
Uit de Technische GEP berekening komen voor Zegerplas de volgende GEP waarden vol-
gens de KRW-Verkenner weergegeven in de volgende afbeeldingen per KRW-maatlat die 
geldt voor M20. 
 
Vis (GEP: 0,4) 
Alg (GEP: 0,58) 
Macrofyten (GEP: 0,37) 
Macrofauna (GEP: 0,49) 
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