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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding

Rotterdam Nesselande is een wijk die zich mede kenmerkt door de talrijke sportvoorzieningen. Door de
aanwezigheid van sportclubs, open buitengebied én open water zijn er tal van mogelijkheden voor sport en
recreatie. De Zevenhuizerplas aan de kant van Rotterdam Nesselande is aangemerkt als officiële
zwemwaterlocatie en heeft allerlei kenmerken van het 'perfecte zwemwater'. Er is een breed zwemstrand
aanwezig op loopafstand van woningen en winkels. Het water is er schoon. Er zijn – in tegenstelling tot veel
andere West-Nederlandse zwemwateren – geen problemen met bijvoorbeeld blauwalg. De natuur van de
Zevenhuizerplas (plas en direct omgeving) is dichtbij voor inwoners van Nesselande. Via de metro is er een
snelle verbinding met een groot deel van Rotterdam. Toch ontbreekt het in het voor- en najaar aan
zwemmers. Dat terwijl er in de zomermaanden juni-augustus een grote hoeveelheid recreanten is en dit
aantal jaarlijks toeneemt. Een mogelijke oorzaak van dit verschil: het water is in het voor- en najaar te koud.
Ook de gemeente ziet deze potentie. In het Gebiedsplan Prins Alexander 2014-2018 “kwaliteit is kwetsbaar”
is verdere ontwikkeling van badplaats Nesselande aangegeven als een kans. Als één van de doelen is
geformuleerd: “Bewoners maken (nog beter) gebruik van de groene en waterrijke omgeving van Prins
Alexander en komen met initiatieven om dit te verbeteren.”
Sinds medio 2016 is een groep mensen, verenigd in de 'werkgroep Zevenhuizerplas' die valt onder de
bewonersorganisatie Wonio, aan het kijken of het zwemmen in de Zevenhuizerplas aangenamer kan. Ook
promoot deze werkgroep via onder meer Facebook het zwemmen in open water in het algemeen en in deze
plas in het bijzonder.
In 2017 zijn op verzoek van de werkgroep onder andere twee technasiums (middelbare scholen) aan de slag
gegaan met het visualiseren van ideeën om het zwemwatercomfort te vergroten. Op 22 maart 2017 is een
informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners van Nesselande en andere belanghebbenden
(zwemmers), waarbij een aantal oplossingsrichtingen is gepresenteerd.
De werkgroep Zevenhuizerplas wil de oplossingen nader beoordelen op haalbaarheid. Hierbij is de hulp
ingeroepen van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM), Afdeling Zuid-Holland. In het
najaar van 2017 is de werkgroep met KNHM en Arcadis deze haalbaarheidsstudie gestart. Voorgaande
rapportage beschrijft het resultaat.

1.2

Doel van de haalbaarheidsstudie

Deze haalbaarheidstudie heeft de volgende doelen:
•
•
•

1.3

Het structureren van de uitgangspunten en mogelijke oplossingen ter vergroting van het
zwemcomfort in de Zevenhuizerplas.
Het beoordelen van effecten van een drietal oplossingen die passen binnen de uitgangspunten.
Het selecteren van de meest haalbare oplossing.

Doorlopen proces

De haalbaarheidsstudie is vanaf het najaar van 2017 uitgevoerd onder regie van de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij, met inbreng van expertise door Arcadis. De werkgroep Zevenhuizerplas heeft de
uitgangspunten vastgesteld en inbreng gegeven voor de vergelijking.
Over de huidige situatie, historie en mogelijkheden is door Arcadis en de werkgroep op individuele basis
gesproken met de volgende partijen:
•
•
•
•

Gemeente Rotterdam, Afdeling Stadsontwikkeling
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
GGD Rotterdam
Bewonersorganisatie Wonio
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1.4

Leeswijzer

Deze rapportage beschrijft in hoofdstuk 2 het projectgebied – de Zevenhuizerplas nabij Rotterdam
Nesselande. In hoofdstuk 3 is toegelicht op basis van welke uitgangspunten oplossingen geselecteerd zijn,
en welke dit zijn. Deze oplossingen zijn nader vergeleken in hoofdstuk 4, uitmondend in een beschrijving van
het best passende alternatief. Hoofdstuk 5 sluit deze haalbaarheidsstudie af met conclusies en
aanbevelingen.
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2

HUIDIGE SITUATIE VAN ZEVENHUIZERPLAS

2.1

Ontstaansgeschiedenis

De Zevenhuizerplas is een plas die door zandwinning is ontstaan. De Zevenhuizerplas ligt ten noordoosten
van Rotterdam in de Eendragtspolder. De rivier Rotte, die direct ten westen van de plas ligt, vormt het
boezemwater van deze polder.

Figuur 1: de Zevenhuizerplas en directe omgeving, met in rood omcirkeld strand Nesselande (bron: google maps,
februari 2018)

Er zijn drie zandstranden aangelegd: een in het oosten bij de wijk Rotterdam Nesselande en twee aan de
noordwestzijde van de plas.
Het westelijke deel van de plas is in de jaren ‘70 gegraven en opgeleverd in 1978. Begin 21 e eeuw (20002003) is een tweede plas direct ten oosten van de bestaande plas gegraven en is het westelijk deel
verondiept. In 2008 zijn beide plassen met elkaar verbonden en is het één grote plas geworden. De totale
wateroppervlakte van de plas is ongeveer 174 ha.

Figuur 2: Diepteprofiel Zevenhuizerplas, uit Witteveen+Bos (2013)
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In de Zevenhuizerplas vinden diverse vormen van watersport en -recreatie plaats. Eén daarvan is
zwemmen. Zowel de twee noordwestelijke stranden als het oostelijke strand Nesselande zijn door de
provincie Zuid-Holland aangewezen als officieel zwemwater en voldoen al jaren aan de daarbij behorende
eisen. Deze rapportage gaat specifiek in op het deel van de plas nabij Nesselande, omdat de werkgroep
daar haar initiatief gesitueerd heeft..

2.2

Inrichting van zwemstrand Nesselande

De wijk Nesselande is als ‘Vinex’-wijk vanaf 2000 ontwikkeld door de gemeente Rotterdam. Hier ging een
gemeentelijke herindeling aan vooraf.
Onderdeel van het stedenbouwkundig plan van de wijk was het zwemstrand en de zwemzone. Bij de
inrichting van deze zone zijn, mede op basis van het functioneren van zwemplassen elders in het land, een
aantal bewuste keuzes gemaakt in functie van de zwemwaterkwaliteit. Dat zijn:
•

Maximaal benutten van de waterverversing door oppervlakkige stroming, veroorzaakt door de (in
Nederland vaak voorkomende) westenwind. Deze creëert aan het wateroppervlak een stroming richting
het strand, en een diepere retourstroom. Dit zorgt voor een zekere verversing van het water in de
zwemzone.

Klei

Grof Zand

Figuur 3: Schematische weergave bodemprofiel zwemzone. Op basis van mondelinge informatie gemeente Rotterdam,
2017

•
•

•

Keuzes in bodemsamenstelling: De zwemzone heeft een bodem van grof zand, die weinig gevoelig is
voor uitspoeling. Deze wordt door een zone met klei van het diepe deel van de plas afgescheiden. Zo
blijft de bodem van de zwemzone vrij stabiel.
Geen obstakels in het water: Er is voor gekozen om geen dammen of andersoortige constructies in of bij
de zwemzone aan te brengen, vanwege ervaringen elders in het land. Deze ervaringen betroffen onder
meer het ontstaan van drijflagen als gevolg van aanlandige wind richting de dam, het aantrekken van
watervogels en daarmee gepaard gaande verontreiniging.
Gericht beheer van het zandstrand, zoals het frezen van het zand en het regelmatig verwijderen van
zwerfvuil.

2.3

Karakteristieken van het watersysteem

2.3.1

Hydrologie

De Zevenhuizerplas ligt in het hydrologische systeem van de Eendragtspolder. Er is geen open verbinding
met het poldersysteem. De Zevenhuizerplas is in het westelijk deel maximaal ongeveer 18 m diep en in het
oostelijk deel maximaal ongeveer 35 m diep.
Het waterpeil in de Zevenhuizerplas varieert -5,20 m NAP tot -5,50 m NAP. Boven een peil van -5,20 m NAP
wordt water uit de plas afgevoerd via een stuw aan de westzijde. Uiteindelijk komt dit water terecht in de
Rotte. Het waterpeil in de Eendragtspolder ligt rond de -4,70 m NAP. Het peil van de Rotte is veel hoger (ca
-1,00 m NAP). Door het lage waterpeil van de plas ten opzichte van de omgeving is er een zekere kweldruk.
De netto kweldruk is in eerdere studies ingeschat op ordegrootte 1 mm/dag in het zomerseizoen en orde
grootte 0,3mm/dag in het winterseizoen (Witteveen+Bos, 2013, o.b.v. Van der Lingen & Gehrels, 2001). De
netto kwel, een product van kwel en wegzijging van water, zorgt er in combinatie met de wateruitlaat voor
dat er enige verversing plaats vindt.
8
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Als het peil te ver uitzakt kan Ringvaartwater in de plas worden ingelaten met een noodpomp vanuit de
watergang langs de Middelweg. Deze watergang wordt weer gevoed met water dat uit de Hollandsche IJssel
komt. In de Zevenhuizerplas is geen rechtstreekse inlaat mogelijk. De waterinlaat via de noodpomp vindt
incidenteel plaats – voor het laatst heeft dit in 2013 plaatsgevonden.

2.3.2

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit in de Zevenhuizerplas is in eerdere onderzoeken in opdracht van het Hoogheemraadschap
Schieland en de Krimpenerwaard uitgebreid geanalyseerd (Witteveen+Bos, 2013; DHV&Grontmij, 2012). In
deze onderzoeken zijn diverse trends en karakteristieken in de Zevenhuizerplas uitgelicht. Een aantal
parameters wordt routinematig door HHSK bemeten en is in het kader van dit onderzoek beschikbaar
gesteld (data tot en zomer 2017). Deze data zijn benut bij de beschrijving in deze paragraaf.

Nutriënten (stikstof en fosfor-verbindingen)
Nutriënten (voedingstoffen) zijn van aanzienlijke invloed op onder meer de plantengroei in een plas.
Kenmerkend voor een diepe plas als de Zevenhuizerplas is ‘gelaagdheid’ oftewel stratificatie. Zie
onderstaand tekstkader.

Figuur 4: Schematische weergave stratificatie in de plas. Uit Witteveen+Bos (2013)

De stratificatie van de Zevenhuizerplas zorgt voor een duidelijke jaarlijkse cyclus in de aanwezigheid en
beschikbaarheid van stikstof en fosfor in de waterkolom. In het voorjaar stratificeert de plas waardoor,
gedurende het groeiseizoen door verschillende processen in de warmere bovenlaag (het epilimnion)
nutriënten worden opgenomen. Met name activiteit van fytoplankton in het epilimnion speelt hierbij een
grote rol. De nutriënten bezinken vervolgens als organisch materiaal via (dode) algencellen en zwevende
deeltjes naar de onderste laag (het hypolimnion) waardoor als gevolg daarvan gedurende de zomer de
beschikbare hoeveelheden stikstof en fosfor in de plas afnemen. In het najaar koelt de bovenste laag van
de plas af en wordt de stratificatie opgeheven waardoor er weer menging over de gehele waterkolom
plaatsvindt. Het water uit het hypolimnion is verrijkt met stikstof en fosfor waardoor stikstof en fosfor
concentraties in het water weer stijgen. Door de lage biologische activiteit bij lage temperaturen verandert
er gedurende winter niet veel aan deze concentraties. In het voorjaar warmt de plas langzaam op en is,
zeker voordat er stratificatie plaatsvindt, een grote hoeveelheid aan nutriënten beschikbaar voor
biologische activiteit. Van deze nutriënten kan stikstof langzaam verdwijnen door denitrificatie in de diepe
delen van de plas. Fosfor kan enkel gebonden worden aan het sediment, waarbij zuurstofloze
omstandigheden op de bodem er weer voor zorgen dat fosfor wordt teruggeleverd aan het water. Fosfor
kan op die manier niet verdwijnen uit een systeem maar enkel opgevangen worden in de bodem, waarbij
een ijzerrijke bodem en zuurstofrijke omstandigheden voor optimale binding zorgen.

Eerdere analyse (Witteveen+Bos, 2013) laat zien dat de stikstofconcentratie in de Zevenhuizerplas
inderdaad een jaarcyclus ondergaat en dat deze al meerdere jaren dalende is door denitrificatie. De
recentere waterkwaliteitsdata bevestigen deze dalende trend en laten zien dat de stikstofconcentraties sinds
9
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kort zelfs jaarrond onder de 0,8 mg N/l blijven waar. Volgens de KRW-maatlatten voor ecologie voor dit type
plassen (STOWA, 2012) hoort hier het oordeel ‘zeer goed’ bij.
Wat betreft fosfaat kan onderscheid gemaakt worden tussen totaal fosfaat en ortho-fosfaat, waarbij
laatstgenoemde het aandeel vrij beschikbaar fosfaat voor biologische activiteit betreft. Voor beiden zien we
zowel een jaarcyclus als een dalende trend. In de laatste jaren blijkt dat voor zowel totaal fosfaat als orthofosfaat enkel in het najaar nog waardes worden gemeten die boven de detectielimiet komen. Waar eerder in
het najaar van 2012 totaal fosfor-concentraties werden gemeten van 0,7 mg P/l (Witteveen+Bos, 2013) blijft
totaal fosfor nu vrijwel jaarrond onder de 0,02 mg P/l. Dat betekent een oordeel ‘zeer goed’ voor deze diepe
plas op basis van de ‘maatlatten’ voor dit type water (STOWA, 2012).

Stikstof totaal (mg N/l)

Deze metingen zijn uitgevoerd in het epilimnion (ondiepe deel). Richting de bodem kunnen fosfor
concentraties oplopen tot 0,2 - 0,25 mg P/l.
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Figuur 5: Ontwikkelingen in stikstofconcentraties in de Zevenhuizerplas van 2012 tot en met 2017 bij meetpunt 141
(middenin oostelijke plas Zevenhuizerplas). Metingen zijn uitgevoerd aan het epilimnion.
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Figuur 6: Ontwikkelingen in totaal fosfaatconcentraties in de Zevenhuizerplas van 2012 tot en met 2017 bij meetpunt 141
(middenin oostelijke plas Zevenhuizerplas). Metingen zijn uitgevoerd aan het epilimnion.
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Intermezzo: waterkwaliteitsdoelen voor de Zevenhuizerplas
Grotere wateren zoals de Zevenhuizerplas kennen een specifiek waterkwaliteitsdoel. Dat bestaat uit
een bepaald oordeel op biologische ‘maatlatten’, wat afhangt van samenstelling van planten en dieren
in het water. Ook zijn er waterkwaliteitsnormen (denk stofconcentraties) die passen bij de gewenste
biologische toestand.
Het ecologisch doel wordt elke zes jaar vastgelegd door de provincie Zuid-Holland. De
waterkwaliteitsbeheerder, hier Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, heeft een
belangrijke adviesrol bij het bepalen van het doel én te nemen maatregelen.
De doelen zijn dus door de regionale overheid bepaald. Dát er doelen bepaald moet worden, is
vastgelegd in een Europese Richtlijn, de Europese Kaderrichtlijn Water. Er wordt dan ook nog wel eens
gesproken over ‘KRW-doelen’. Het doel voor de Zevenhuizerplas (en andere wateren) zelf is niet
rechtstreeks vermeld in de KRW: enkel dát er voor grotere watersystemen (waterlichamen) een doel
moet worden afgeleid, gemeten moet worden of aan het doel voldaan wordt en zo nodig
verbeteringsmaatregelen moeten worden bepaald en uitgevoerd, is vastgelegd in de richtlijn.
De provincie Zuid-Holland heeft haar afwegingen vastgelegd in een nota, zie https://www.zuidholland.nl/onderwerpen/landschap/water/regionaal-waterplan/. Voor het onderbouwen van het doel voor
de Zevenhuizerplas heeft het hoogheemraadschap reeds in 2008 afwegingen gemaakt, zie:
‘Ecologische normen en beoordeling van de KRW waterlichamen binnen het beheersgebied van
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, 2008’.
Als vertrekpunt voor ecologische doelen en waterkwaliteitsnormen zijn landelijk documenten met
‘maatlatten’ opgesteld (Stowa, 2012). In dit document verwijzen we enkele malen naar de ‘standaard’
waterkwaliteitsnormen voor type M20 - Matig grote diepe gebufferde meren uit deze maatlatten. Dit om
een indicatie te geven van de waterkwaliteit van plassen, en niet om specifieke uitspraken te doen over
het al dan niet halen van de vastgelegde waterkwaliteitsdoelen.

Watertemperatuur
De Zevenhuizerplas is een diepe plas die sterke gelaagdheid vertoont waarbij het epilimnion en hypolimnion
in de zomer en winter worden gescheiden door een spronglaag (het metalimnion). Tijdens een
momentopname in de zomer van 2012 (medio augustus), uitgevoerd door Witteveen+Bos (2013), was het
epilimnion ongeveer 7 meter diep met een gemiddelde temperatuur van 21 °C. Tussen de 8 en 12 meter
diepte lag het metalimnion waar de temperatuur snel afnam. Het hypolimnion begint bij een diepte van 12
meter en loopt door tot de bodem, de gemiddelde temperatuur in het hypolimnion was 6°C tot 7°C (Figuur 7).
Omdat de scheiding tussen westelijke plas en oostelijke plas boven het hypolimnion ligt, is er sprake van
twee geïsoleerde hypolimnia. Figuur 4 geeft dit weer. Het temperatuurverloop was tijdens deze
momentopname in de zomer in de westelijke en oostelijke plas vergelijkbaar.
In hetzelfde opeenvolgende najaar in 2012, wanneer het epilimnion afkoelt en volledige menging over de
waterkolom optreedt, was de temperatuur over de gehele diepte in zowel de westelijke als oostelijke plas
gemiddeld 8°C, deze veranderde nauwelijks over de diepte en was gelijk tussen de westelijke en oostelijke
plas waardoor er sprak was van één systeem (Witteveen+Bos, 2013).
De watertemperatuur van het epilimnion in oostelijke plas en van het strand Nesselande is weergegeven in
Figuur 7. De watertemperatuur van het strand wordt enkel gemeten gedurende het zwemseizoen maar wijkt
nauwelijks af van de temperatuurmetingen in de plas. Figuur 8 (links) laat een vergelijking zien van dit
temperatuurverloop met andere plassen in Nederland en met de Noordzee. Kenmerkend is dat het
gemiddelde temperatuurverloop vrijwel identiek is aan de ondiepere Kralingse Plas en Krimpenerhout maar
dat de Zevenhuizerplas langzamer opwarmt in het voorjaar en ook iets langzamer afkoelt in het najaar.
Ditzelfde vertragende effect is ook waar te nemen in de Zevenhuizerplas zelf tussen het strand en middenin
de plas (Figuur 9). Het verschil tussen de Zevenhuizerplas en ondiepere plassen in voor- en najaar is 1 - 2
°C met relatief het grootste verschil in april.
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Figuur 7: Ontwikkelingen in temperatuur in het epilimnion van de Zevenhuizerplas van 2012 tot en met 2017 bij meetpunt
58 (strand Nesselande) en 141 (middenin oostelijke plas Zevenhuizerplas)

Figuur 8: Vergelijking van gemiddelde maandelijkse watertemperatuur in het epilimnion (links) en temperatuurverloop
over de diepte van de Zevenhuizerplas in 2012 (rechts), uitgevoerd door Witteveen+Bos (2013).
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Figuur 9: Vergelijking van gemiddelde maandelijkse watertemperatuur van afgelopen 5 jaar van het strand (meetpunt
58), watertemperatuur middenin de plas in de bovenlaag (meetpunt 141) en luchttemperatuur van Rotterdam (berekend
volgens Stull (2011) uit gegevens KNMI).

Doorzicht
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Het doorzicht in de oostelijke (en ook de westelijke) plas van de Zevenhuizerplas is tussen seizoenen en
zelfs binnen seizoenen zeer variabel maar is over de jaren heen in de afgelopen tien jaar vrijwel
onveranderd gebleven (Witteveen+Bos, 2013) met een doorzicht tussen de 20 – 75 dm.
Het doorzicht aan het strand Nesselande is relatief laag. Waarschijnlijk zorgt de ondiepte en het
bodemmateriaal voor dit lage doorzicht.

Doorzicht (dm)

Het doorzicht in de plas is volgens de ecologische maatlat voor diepe matig grote gebufferde meren
(STOWA, 2012) als ‘zeer goed’ te beoordelen gezien het doorzicht gemiddeld groter is dan 20 dm.
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Figuur 10: Ontwikkelingen in doorzicht in de Zevenhuizerplas van 2012 tot en met 2017 bij meetpunt 58 (strand
Nesselande) en 141 (middenin oostelijke plas Zevenhuizerplas)

Bacteriologische waterkwaliteit (fecale bacteriën)
Volgens de zwemwaterrichtlijn wordt de kwaliteit van het zwemwater gecontroleerd aan de hand van de
parameters Escherichia coli (E. coli) en intestinale enterokokken. Beide typen bacteriën zijn afkomstig van
feces (uitwerpselen) van mens en dier en worden daarom fecale bacteriën genoemd. Deze typen bacteriën
zijn indicatorsoorten voor de aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën en virussen die voornamelijk
maag- en darmklachten kunnen veroorzaken. De zwemwaterkwaliteit wordt gedurende het badseizoen
beoordeeld. Na elke afzonderlijke meting wordt getoetst aan de signaalwaarden. Deze zijn voor intestinale
enterokokken 400 n/dl en voor E. coli 1800 n/dl. Een overschrijding van een signaalwaarde is aanleiding tot
extra onderzoek. Op basis van het extra onderzoek kan de provincie besluiten een negatief zwemadvies in
te stellen.
De bacteriologische zwemwaterkwaliteit wordt verdeeld in klassen waarbij voor het bepalen van de score
‘aanvaardbaar’ het 90-percentiel van de celdichtheid over een meetreeks van 4 jaar voor intestinale
enterokokken lager moet zijn dan 330 n/dl. Voor E. coli moet deze lager zijn 900 n/dl.
Figuur 11 en Figuur 12 tonen de ontwikkelingen in maximaal aangetroffen celdichtheid van intestinale
enterokokken en E. coli respectievelijk.
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Het 90-percentiel van de meetreeks over de periode van 4 jaar ligt voor intestinale enterokokken onder de
200 n/dl en voor E. coli onder de 500 n/dl. Gezien het zeer geringe voorkomen wordt de bacteriologische
waterkwaliteit van het water aan het strand Nesselande als ‘uitstekend’ beoordeeld.
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Figuur 11: Ontwikkelingen in celdichtheid van intestinale enterokokken in de Zevenhuizerplas van 2012 t/m en 2017 bij
meetpunt 58 (strand Nesselande). Waarden zijn maxima op basis van 1-3 metingen. Signaalwaarde is 400 n/dl.
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Figuur 12: Ontwikkelingen in celdichtheid van Escherichia coli in de Zevenhuizerplas van 2012 t/m en 2017 bij meetpunt
58 (strand Nesselande). Waarden zijn maxima op basis van 1-3 metingen. Signaalwaarde is 1800 n/dl.

Op basis van de bacteriologische metingen over de laatste vier jaar heeft de Zevenhuizerplas momenteel de
kwaliteitsaanduiding ‘uitstekend’. Ook voorgaande jaren was dat het geval. Zie Figuur 13.

Figuur 13: kwaliteitsaanduiding op www.zwemwater.nl

2.3.3

Ecologie

Fytoplankton en overige waterflora
Fytoplankton is plankton dat voor de energievoorziening afhankelijk is van zonlicht. Hiertoe behoren zowel
algen als bacteriën. De dalende belasting aan voedingsstoffen op de Zevenhuizerplas lijkt zijn werking te
hebben op de fytoplanktongemeenschap. Figuur 14 toont de dalende chlorofyl-A concentraties die onder de
aanvankelijke detectielimiet van 5 ug/l en later zelfs vrijwel jaarrond onder de vernieuwde detectielimiet van
3 ug/l liggen. Dit betekent volgens de maatlat voor dit type water (STOWA, 2012) een beoordeling ‘zeer
goed’.
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Figuur 15 toont de opbouw van aanwezige algen met maximaal gemeten concentraties. Deze getallen geven
weer dat na 2013 de gehele algengemeenschap is gedaald naar een veel lagere biomassa zowel in de
oostelijke plas als aan het strand Nesselande.

Chlorofyl-A (ug/l)

Figuur 16 geeft weer dat van de blauwgroene algen (ofwel cyanobacteriën) Planktothrix sp. veruit het
meeste voorkwam in de Zevenhuizerplas, wat ook werd bevonden in Witteveen+Bos (2013), maar dat sinds
2014 deze en ook andere blauwgroene algen geheel verdwenen zijn uit de plas bij strand Nesselande.
Opvallend is dat blauwgroene algen voornamelijk in het voorjaar en begin zomer aanwezig zijn en daarna
snel in biomassa verminderen. Mogelijk wordt deze afname veroorzaakt door de in de zomer optredende
‘gelaagdheid’ binnen de plas, waardoor weinig voedingsstoffen beschikbaar zijn.
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Figuur 14: Ontwikkelingen in chlorofyl-A concentraties in de Zevenhuizerplas van 2012 tot en met 2017 bij meetpunt 58
(strand Nesselande) en 141 (middenin oostelijke plas Zevenhuizerplas). Metingen zijn uitgevoerd met een fluoroprobe.
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Figuur 15: Ontwikkelingen in chlorofyl concentraties van blauwgroenalgen, diatomeeën en groene algen in de
Zevenhuizerplas van 2010, 2011, 2012 en 2017 bij meetpunt 58 (strand Nesselande). Waarden zijn maxima op basis
van 1-5 metingen per maand met een fluoroprobe.
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Figuur 16: Ontwikkelingen in concentraties van verschillende soorten toxische blauwgroene algen in de Zevenhuizerplas
van 2012 t/m 2017 bij meetpunt 58 (strand Nesselande). Waarden zijn maxima op basis van 1-5 metingen.

Macrofyten
Macrofyten zijn de met het blote oog zichtbare planten die, geheel of gedeeltelijk, leven onder water, op het
wateroppervlak of langs de oever. In 2010 heeft Bureau Waardenburg een uitgebreide inventarisatie gedaan
van macrofyten in de Zevenhuizerplas in opdracht van Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard. De bedekkingspercentages in de ondiepe delen (0 - 2,5 m) liggen ongeveer tussen de 20
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en 40 procent. Dit bedekkingspercentage geeft de Zevenhuizerplas volgens de maatlat voor dit type
(STOWA, 2012) de beoordeling ‘matig’ tot, voor submerse vegetatie hier en daar ‘goed’. De ondiepe oevers
die groeimogelijkheden bieden voor waterplanten zijn 30 tot 90 meter breed, de rest van de plas is te diep.
Er zijn tijdens de inventarisatie in totaal 14 soorten waterplanten aangetroffen. Kenmerkend voor de oude
westelijke plas zijn de kranswieren, waar ook krooneenden op foerageren. Opvallend is dat aan het strand
Nesselande de bedekkingspercentages van de bodem vrijwel nihil zijn totdat het ondiepe plateau van het
zwemgedeelte ophoudt (zie Figuur 3) en een verondieping optreedt waar bedekkingspercentages van 75 –
100% aan waterplanten worden gehaald. Daarbij is er tijdens de inventarisatie brokkelig kransblad in grote
getalen aangetroffen in deze verondieping dichtbij het strand Nesselande (Bureau Waardenburg, 2010) wat
een uniek habitat vormt.

Vis
Een visstandbemonstering is in 2009 in de Zevenhuizerplas uitgevoerd door ATKB in opdracht van
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Daarbij werden 11 soorten vis aangetroffen met als
voornaamste vis blankvoorn (9,6 kg/ha). Verder werd er ook brasem (5,5 kg/ha), baars (3,3 kg/ha), snoek
(1,5 kg/ha), snoekbaars (0,9 kg/ha) en paling (0,7 kg/ha) gevangen. In een oligotrofe diepe plas is de
aanwezigheid van brasem en andere plantminnende vissen in het algemeen niet gewenst.
Echter is te zien dat de visgemeenschap sterk leunt naar een blankvoorn-baars gemeenschap met enige
aanwezigheid van brasem en als roofvis de snoek. De visstand wordt volgens de ecologische doelstelling als
‘goed’ beoordeeld (Kamman, 2013). Gezien de ontwikkelingen in verminderde belasting van nutriënten op
de plas sinds de bemonstering in 2009 is een verdere verschuiving naar een blankvoorn-baars
gemeenschap te verwachten.

Macrofauna
Macrofauna zijn ongewervelde waterdieren. De macrofauna is volgens de meest recente beoordeling aan de
ecologische doelstelling als ‘matig’ (= één klasse onder goed) beoordeeld. Naar inschatting van de
waterbeheerder HHSK is dit het gevolg van natuurlijke fluctuaties in de macrofauna-samenstelling.

2.3.4

Samenvatting huidige situatie

De Zevenhuizerplas kenmerkt zich als een grote diepe plas die door het typische verschijnsel van
gelaagdheid nutriëntarme omstandigheden creëert in de bovenste waterlaag tijdens het groeiseizoen. Enkel
in het vroege voor- en late najaar zijn door menging van de waterlagen voedingstoffen beschikbaar voor
groei van algen en waterflora. Vooral de oostelijke plas (waaraan Nesselande ligt) blijkt goed in staat om
fosfor te binden en stikstof te reduceren wat resulteert in een zeer lage belasting van voedingstoffen op de
plas. De waterkwaliteit lijkt de laatste jaren stabiel te zijn en te zorgen voor een hoog doorzicht, lage
proliferatie van algen, blauwgroene algen en bacteriën.
Het volume van de plas zorgt voor een langzamere temperatuurstijging in het voorjaar. Maximale
watertemperaturen in de zomer zijn vergelijkbaar met die in andere (ondiepe) plassen. De waterflora en
visstand zijn goed en kenmerkend voor dit type plas, enkel de ontwikkeling van macrofauna wijkt vooralsnog
af van de door de provincie vastgelegde ecologische doelstelling.

2.4

Maatschappelijke ontwikkelingen

Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen heeft een relatie met het initiatief ‘langer zwemmen’:
•

•
•

Een al jaren gaande toename van buitensporten die individueel en onregelmatig kunnen worden
beoefend. Dat geldt voor onder meer hardlopen, maar ook voor zwemmen, zowel in binnen- als
buitenwater.
Een toename van de aandacht voor evenementen die gerelateerd zijn aan buiten recreëren en sporten.
Aan het strand in Nesselande worden diverse druk bezochte festivals gehouden. Ook de nieuwjaarsduik
wint jaarlijks aan populariteit.
Oog voor vitaliteit en blijven bewegen vanuit de overheid en professionals. Zwemmen wordt voor veel
mensen aangeraden als geschikte vorm van beweging.
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3

OPLOSSINGEN OM HET ZWEMMEN TE STIMULEREN

3.1

Probleemstelling en uitgangspunten

De werkgroep Zwemmen in de Zevenhuizerplas wil verkennen met welke oplossingen, specifiek in voor- en
najaar, het zwemcomfort in de Zevenhuizerplas nabij Rotterdam Nesselande vergroot kan worden. Dan
kunnen zwemmers langer zwemmen, en wordt de plas mogelijk ook aantrekkelijk voor ‘nieuwe zwemmers’.
De Werkgroep Zwemmen in de Zevenhuizerplas heeft in deze fase van het onderzoek een aantal
randvoorwaarden geformuleerd. Deze geven aan waar een oplossing aan moet voldoen. Dat betreft de
volgende uitgangspunten:
a. De oplossing zorgt tenminste een deel van het jaar voor een hogere (gevoels)temperatuur voor
zwemmers dan nu het geval is en daarmee een verlenging van het seizoen waarin zwemmen als
comfortabel wordt ervaren. Dit is voor de werkgroep de belangrijkste invulling van zwemcomfort.*
b. De primaire doelgroep betreft zwemmers die voldoende zwemvaardigheid hebben om in dieper water
(tenminste 1,40 m diepte) te zwemmen. Het kan zowel ‘sportieve’ zwemmers (bv. banenzwemmers en
triatleten) als strandrecreanten betreffen.
c. De oplossing heeft invloed op een gebied waarin een sportieve of recreatieve zwemmer banen kan
trekken. Tenminste een traject van 50 meter lang en 10 meter breed, en bij voorkeur een groter gebied.
d. De oplossing is duurzaam en vraagt geen of beperkte toevoer van niet ter plaatse gegenereerde energie
(zoals elektriciteit van het elektriciteitsnet)
e. De oplossing wordt gerealiseerd op loopafstand van de ‘boulevard’ langs de plas in Rotterdam
Nesselande.
* Wat is ‘comfortabel zwemwater?
Temperatuurbeleving van zwemmers en daarmee hun zwemcomfort is een niet direct meetbare en per
persoon verschillende grootheid. Dat maakt het een moeilijk te kwantificeren begrip. Voor
temperatuurbeleving en comfort van mensen aan land is al veel onderzoek gedaan en bestaan er ook
verscheidene modellen die aangeven in hoeverre luchttemperatuur, luchtstroming, vochtigheidsgraad, mate
van inspanning, kleding, instraling en reflectie een effect hebben op de temperatuurbeleving van een mens.
Mensen kennen een hoge variatie wat betreft temperatuurbeleving en comfort, welke niet alleen afhankelijk
is door fysieke lichamelijke kenmerken als geslacht, leeftijd, gewicht of etniciteit maar ook door meer
‘mentale’ factoren als emotie, gewenning en pijnbeleving. Hierdoor hebben de mentale staat van de persoon
en ervaringen uit het verleden een grote invloed of een temperatuur als ‘comfortabel’ wordt gezien.
Wanneer dit vertaald word naar het zwemcomfort, de temperatuurbeleving van een zwemmer, zijn bepaalde
fysische en thermische processen belangrijker zijn voor de temperatuurbeleving van een zwemmende mens
in vergelijking met blootstelling aan lucht.
Aangezien de soortelijke warmte (een maat voor de hoeveelheid energie die nodig is om de temperatuur van
een eenheidsmaat massa met een temperatuursinterval te verhogen) van water vele malen hoger ligt dan
lucht spelen warmtefluxen tussen zwemmer en omringende water een grotere rol dan bij blootstelling aan
lucht het geval is. Een persoon in koud water koelt veel sneller af dan een persoon in koude lucht van
dezelfde temperatuur, er wordt namelijk meer energie door het omringende water opgenomen dan door de
lucht. De mate van inspanning van een zwemmer en de mate van thermische isolatie van de kleding die
hij/zij draagt (veelal wetsuit, in het geval van een ‘sportieve’ zwemmer) zijn daarmee van groot belang voor
de warmtebalans van een zwemmend lichaam en als gevolg ook de temperatuurbeleving.
Deze dynamiek wordt door de wetenschappelijke literatuur nauwelijks kwantitatief beschreven en benaderd,
Kennis is vooral opgebouwd rondom temperatuurveranderingen voor een stilliggend lichaam in koud water
(in geval van een reddingsoperatie) wat een hele andere uitgangssituatie is dan een zwemmend lichaam.
Duidelijk is dat de energieopwekking van een zwemmend lichaam in enige mate het warmteverlies aan het
water moeten kunnen compenseren, dit is onder andere afhankelijk van grootte, gewicht, inspanning
(snelheid en zwemstijl) en ervaring (efficiëntie van het lichaam).
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Een indicatie van ‘comfortabele’ watertemperaturen vormen standaarden die gebruikt worden voor
zwemwedstrijden of triathlonwedstrijden. De overkoepelende internationale zwembond FINA (Fédération
Internationale de Natation) hanteert een minimumtemperatuur van 16 graden: “water temperature should be
a minimum of 16°C and a maximum of 31°C.” – OWS 5.5.
In voorliggende verkenning is een maat van 18 graden Celsius aangenomen als minimale comfortabele
watertemperatuur voor recreatieve zwemmers.

3.2

Mogelijke oplossingen

In 2016 en 2017 zijn via actieve bewoners, een opdracht aan scholieren en interviews in het kader van dit
project oplossingen bedacht om het zwemcomfort te verbeteren. Deze oplossingen zijn:
A Een ‘zwembad’ in plas

Figuur 17: beeld 'zwembad in plas' (bron: opdracht scholieren, 2017)

Veronderstelling is dat hierin door instraling en/of het wegvallen van stroming comfortabeler zwemwater
ontstaat én het bad uitnodigt tot zwemmen. De visualisatie in Figuur 17 geeft een ‘harde’ constructie neer als
zwembad. Het is ook denkbaar om een ‘bad’ te creëren met een zand-/ grondlichaam.
B. Een ‘dam’ in de plas

18

LANGER ZWEMMEN IN DE ZEVENHUIZERPLAS - EEN
HAALBAARHEIDSSTUDIE

Figuur 18: beeld 'dam in plas' (bron: opdracht scholieren, 2017)

Figuur 19: beelden 'dam in plas' (bron: opdracht scholieren, 2017)

Veronderstelling is dat door het wegvallen van stroming hier comfortabeler zwemwater ontstaat.

C. Overkapte ‘kas’
Hierbij wordt een licht doorlatende constructie in het water geplaatst.
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Figuur 20: beelden 'kas in plas' (bron: opdracht scholieren, 2017)

Veronderstelling is dat in deze kas een eigen ‘klimaat’ ontstaat waardoor het comfortabeler zwemmen is.
D. ‘Speelobject’
Hierbij wordt een vanaf het land bereikbaar object in het water geplaatst,

Figuur 21: beeld 'object in plas' (bron: opdracht scholieren, 2017)

Hierbij is de gedachte dat dit de aantrekkelijkheid voor zwemmer vergroot en mogelijk een windluwte creëert.
E. ‘Zwembad’, los van plas
Hierbij wordt in de strandzone een zwembad gegraven, met de gedachte dat hierdoor een ondiepe
zwemgelegenheid met meer zwemcomfort ontstaat.
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Figuur 22: beeld ‘zwembad in strandzone’ (bron: opdracht scholieren, 2017)

F. Zwemmen in ondieper water elders
Een alternatief om in het voorjaar meer zwemcomfort te hebben, is zwemmen in het wijkwatersysteem van
Rotterdam Nesselande. Het water in het noorden van de wijk staat in directe verbinding met de plas, en is
aanzienlijk ondieper. Dit wijkwater is geen officiële zwemwaterlocatie en wordt dus niet beoordeeld op onder
meer bacteriologie. Ook zijn er elders in de regio grotere, meer open en tevens minder diepe wateren. Een
voorbeeld is de Prins-Alexander roeibaan in de Eendragtspolder.

Figuur 23: Zwemstrand Nesselande (centraal in figuur) en het wijkwatersysteem (direct ten noorden van de wijk). O.b.v.
Google Earth, januari 2018
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3.3

Kansrijke oplossingen

In overleg met de werkgroep Nesselande is een selectie gemaakt van de in deze studie nader te
onderzoeken oplossingen, op basis van kansrijkheid. Een aantal oplossingen wordt als niet kansrijk gezien
in relatie tot het doel ‘langer zwemmen in de Zevenhuizerplas’, en/of voldoet niet aan projectuitgangspunten.
Oplossing

Nader onderzoek?

A.

Zwembad in plas

Ja

B.

Muur/dam in plas

Ja

C.

Kas op plas

Ja

Waarom niet onderzoeken?

D. Speelobject in water

Nee

Geen effect op primair mechanisme (temperatuur).

E. Zwembad op strand

Nee

Wijkt teveel af van wens om te zwemmen in natuurlijke
omgeving. Daarnaast andere wet- en regelgeving van
toepassing.

Nee

Om diverse redenen niet kansrijk voor een brede groep
zwemmers (ofwel niet op loopafstand wijk, ofwel water
onaantrekkelijk voor zwemmen i.v.m.
gezondheidsrisico’s of plantengroei).

F. Elders zwemmen
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4

VERGELIJKING EN BEOORDELING OPLOSSINGEN

4.1

Beoordelingskader

De oplossingen worden beoordeeld op basis van drie hoofdcriteria, namelijk:
(1) zwemcomfort en veiligheid;
(2) waterkwaliteit en ecologie plas;
(3) ruimte en omgeving.
Deze drie hoofdcriteria zijn onderverdeeld in een aantal subcriteria die helpen om nader inzicht in de
oplossingen te geven.
De effecten van de oplossingen ten behoeve van het langer zwemmen in de Zevenhuizerplas worden
gewaardeerd volgens de +/- systematiek. Deze systematiek kent 5 klassen die het effect van de oplossingen
op ieder subcriterium weergeven ten opzichte van de huidige situatie, namelijk -, 0/-, 0, 0/+, +. Deze
beoordelingssystematiek geeft de mogelijkheid om te beoordelen op basis van kwalitatieve en semikwantitatieve data, waarbij ‘expert judgement’ van belang is voor de interpretatie naar een beoordeling toe.
Tabel 4: Klassen beoordelingskader

Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt tot een merkbare positieve verandering

0/+

Het voornemen leidt tot een kleine positieve verandering

0

Het voornemen leidt tot geen of een marginale (zeer kleine) verandering

0/-

Het voornemen leidt tot een kleine negatieve verandering

-

Het voornemen leidt tot een merkbare negatieve verandering

De status van de huidige situatie geldt als referentie en is zo goed mogelijk gebaseerd op eerdere
beoordelingen zoals vastgesteld door bijvoorbeeld de toetsing aan ecologische doelen of de Europese
zwemwaterrichtlijn. Zulke exacte beoordelingen zijn er niet voor alle criteria. In Bijlage A is een uiteenzetting
van de hoofdcriteria en subcriteria weergegeven, met een beschrijving van de te beoordelen parameter
waaraan de beoordelingsschaal onderhevig is en de bijbehorende klassenverdeling van deze parameter.
De beoordelingscriteria zijn enkel ‘ongewogen’ weergegeven. Dat wil zeggen dat ze niet allemaal hetzelfde
belang hebben. Het belang is niet in deze studie vastgesteld, en hangt af van het perspectief van degene die
oplossingen vergelijkt.
In onderstaande paragraaf wordt het resultaat van de beoordeling weergegeven. Voor toelichting wordt
verwezen naar de bijlage.

4.2

Beoordeling oplossingen

Uitgangspunt is een oplossing met bij benadering de volgende omvang:
•
•
•

1. Zwembad in plas. Een zwembad van 50 m * 25 m, geschikt voor banenzwemmers. De constructie
(wanden) zijn gefundeerd op de bodem van de plas.
2. Dam in plas. Een dam van 100 meter lang, die leidt tot een zwemzone van tenminste 20 meter breed
achter de dam
3. Kas op plas. Een drijvende constructie, met bijvoorbeeld ankers bevestigd aan de bodem, van 40 m *
20 m.
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Tabel 4-1 Beoordelingskader zwemcomfort en veiligheid zwemmers

Effecten

Huidige
status

1. Zwembad 2. Dam in
plas
in plas

3. Kas in
plas.

Watertemperatuur voorjaar

0

+

0/+

0

Watertemperatuur zomer

0

+

0/+

0

Watertemperatuur najaar

0

0/-

0/-

0

Luchttemperatuur

0

0

0

+

Luchtstroming

0

0

0/+

+

Zwemmersveiligheid

0

0

0

0/-

Fecale bacteriën

0 (uitstekend)

-

0/-

0/-

Cyanobacteriën

0 (uitstekend)

-

0/-

0/-

Breedte
zwemmerspopulatie

0

+

+

0/+

De drie oplossingen hebben ieder een eigen invloed op het zwemcomfort en veiligheid van de zwemmers.
Bij de beoordeling van de invloed op de watertemperatuur is de invloed van de oplossingen op de
watertemperatuur in het voorjaar en najaar als belangrijker beschouwd, aangezien deze een verlenging van
het zwemseizoen teweegbrengen.
De watertemperatuur in het voorjaar zal door een dam in de plas zeer beperkt toenemen, en enigszins
toenemen door het zwembad in de plas. Dit doordat de verwachting is dat door de combinatie van instraling
van de zon en het afwezig zijn van stroming vanuit de diepere plas er versnelde opwarming plaatsvindt.
Deze opwarming is sterk ‘instralings-afhankelijk’ en kost tijd nodig gezien de energie door instraling van
zonlicht in Nederland beperkt is. Aangezien stroming en warmte-uitwisseling met de omgeving bij de
oplossing zwembad zeer gering zijn, zal instraling hier meer opwarming van de waterkolom kunnen
teweegbrengen dan bij een ‘dam’ die in open verbinding staat met de rest van de plas.
Naar verwachting zullen stromingspatronen die ontstaan door de wind, de door instraling gegenereerde
warmte bij de oplossing dam in de plas sneller teniet doen. Dit effect zal naar alle waarschijnlijkheid nog
sterker zijn doordat de wind in Nederland vaak een zuidwesten wind betreft, waardoor deze mogelijk een
stroming kan creëren tussen de dam in de plas en het noord-zuid georiënteerde strand.
De kas in de plas heeft geen enkel effect op watertemperatuur (uitgaande van vrije doorstroming in de
waterkolom en enkel barrièrewerking van lucht).
In de zomer zal de dam in de plas en het zwembad in de plas een gelijke invloed hebben op de
watertemperatuur als in het voorjaar. De mate van verwarming hangt mede af van de instraling door zonlicht
en mate van verversing met water elders uit de Zevenhuizerplas.
In het najaar is te verwachten dat de dam in de plas en het zwembad een klein negatief effect zal hebben op
de watertemperatuur. Beiden oplossingen isoleren een zone van het grote water. Een geisoleerde zone zal
sneller afkoelen dan de grote plas, doordat de menging van de waterlagen in het najaar hier minder effect
heeft. Deze kenmerkende menging die optreedt in een diepe gelaagde plas als de Zevenhuizerplas zorgt er
juist voor dat het water in een diepe plas minder snel afkoelt in het najaar in vergelijking met minder diepe
plassen.
Luchttemperatuur en luchtstroming worden door het zwembad in de plas en de dam in de plas niet of
nauwelijks beïnvloed, in tegenstelling tot de kas in de plas. Deze zal, afhankelijk van het ontwerp,
luchtstroming veel beperken of zelfs geheel wegnemen. Daarmee zal de luchttemperatuur ook toenemen.
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De oplossing ‘kas in de plas’ brengt nieuwe risico’s met zich mee op het gebied van zwemmersveiligheid,
zoals het handelen bij calamiteiten als zwemmers in een grotendeels afgeschermde ruimte zijn. Dat kan
leiden tot aanvullende eisen aan toezicht. Daarom is deze licht negatief beoordeeld. Bij de andere
oplossingen wordt geen wezenlijk verschil in zwemmersveiligheid verwacht.
De oplossingen ‘zwembad’ en ‘dam’ hebben een verhoogd risico op de toename van bacteriologische
verontreiniging, met name fecale bacteriën. Dat heeft de volgende oorzaken:
•

•

Een verhoogde kans dat door het nieuwe object vogels zich nabij de zwemzone gaan ophouden, met als
gevolg verhoogd risico op fecaliën en daarmee gepaard gaande bacteriën. Dit geldt voor alle oplossingen
omdat ze elk bestaan uit nieuwe lijnvormige objecten die uitsteken boven het water. Ervaring vanuit
andere wateren leert dat objecten in het water, ongeachte het precieze materiaal, snel een tijdelijke
rustplaats voor volgens worden.
Vermindering van oppervlakkige doorspoeling van het water, wat bij verontreiniging ervoor zorgt dat er
minder zelfreinigend vermogen is. Dit geldt vooral voor het zwembad, en is te verkleinen door actieve
doorspoeling.

Hoewel er elders in het land oplossingen om vogels te weren zijn toegepast, zijn deze over het algemeen
beperkt succesvol.

Verwacht wordt dat bij alle oplossingen de zwemmerspopulatie zal toenemen, mits het zwemwater gezond
en veilig is. Immers, de zwemmers die géén behoefte hebben aan de voorziening kunnen ook nog aan de
plas recreëren. Naar verwachting zijn vooral de oplossingen ‘dam’ en ‘zwembad’ laagdrempelig voor nieuwe
zwemmers. Een fysiek meer afgescheiden voorziening als een overdekte kas heeft dit effect in mindere
mate.
Tabel 4-2 Beoordelingskader waterkwaliteit en ecologie

Effecten

Huidige
status

Hydromorfologie

0

Thermische
omstandigheden

Zwembad in
plas

Dam in plas

Kas in plas

0

0

0

0 (goed)

0/-

0/-

0

N nutriëntenbelasting

0 (goed)

0

0

0

P nutriëntenbelasting

0 (goed)

0

0

0

Doorzicht

0 (goed)

0/-

0

0/-

Fytoplankton

0 (goed)

0/-

0

0

Waterflora

0 (goed)

0

0

0

Macrofauna

0 (matig)

0

0

0

Vis

0 (goed)

0

0

0

De drie oplossingen hebben ieder een eigen invloed op de waterkwaliteit en ecologie van de plas.
Er zijn geen aanpassingen in de hydromorfologische werking van de plas te verwachten. De algemene
vorming van gelaagdheid op diepte in de plas in zomer en winter zal door de oplossingen niet aangetast
worden.
De oplossingen ‘zwembad in de plas’ en ‘dam in de plas’ zullen leiden tot een kleine stijging in lokale
watertemperatuur maar geen klassenverandering. Dit aangezien de invloed op de thermische
omstandigheden van de gehele plas verwaarloosbaar klein is.
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Er veranderen geen mechanismen die grote invloed hebben op de nutriëntenhuishouding. Mogelijk zorgen
de oplossingen voor extra zwemmers in de plas, vooral eerder in het voorjaar, waarbij deze zwemmers het
water extra zouden kunnen belasten. Gezien het volume en het nitrificerende vermogen van de
Zevenhuizerplas (zeker de oostelijke plas) ten opzichte van de verwachte verandering in zwemmers en
belasting is de verandering op dat vlak naar verwachting verwaarloosbaar.
Naar verwachting zullen de oplossingen ‘zwembad in de plas’ en ‘kas in de plas’ zorgen voor een
verandering in lokaal doorzicht gezien er een intensivering plaatsvindt van zwemrecreatie op een kleiner
oppervlak dan in het geval van recreatie verspreid over de gehele oeverzone bij Nesselande. Een
klassenverandering is niet te verwachten, vanwege de omvang van het gebied van de oplossing in relatie tot
de hele plas. De oplossingen beïnvloeden een gebied van minder dan 0,5 hectare, terwijl het oppervlak van
de plas meer dan 100 hectare bedraagt.

De proliferatie van algen ofwel fytoplankton zal mogelijk iets toenemen bij geconcentreerde recreatie,
echter gezien de lage achtergrondwaarden is dit niet snel te verwachten. Enkel de oplossingsrichting
‘zwembad in de plas’ kan mogelijk voor lokaal verhoogde concentraties fytoplankton zorgen gezien het
kleinere en meer verwarmde oppervlak en de mindere mate van doorstroming. Een effect op de gehele plas
en daarmee verandering in klassenwaardering is uitgesloten.
Er is geen grootschalig effect te verwachten op waterflora, macrofauna en vis. Eerdere inventarisaties
hebben laten blijken dat de ondiepe oever van het strand Nesselande waar gezwommen wordt geen
begroeiing onder water of boven water heeft. De zanderige bodem zonder levende of dode structuren is
daarmee zeer beperkt tot niet functioneel voor de aanwezige macrofauna en vis in de plas. In relatie tot de
overige oevers van de Zevenhuizerplas lijken de oevers aan het strand Nesselande daarom weinig
ecologische functie te hebben.
Daarbij sluiten de oplossingsrichtingen beweging van macrofauna en vissen niet uit, mogelijk wordt enkel
toegang tot het zanderige areaal wat belemmerd door de oplossingsrichting dam in de plas maar dit heeft
geen invloed op het visbestand van de plas.
Wel moet benadrukt worden dat er veel beplanting van zeldzaam brokkelig kransblad aanwezig is in de
verdieping van de oever die gesitueerd is ten westen van de zwemzone. Dit habitat is geschikt voor
macrofauna en (jonge) vis, naar verwachting hebben de oplossingsrichtingen hier geen effect op, enkel bij
locatiekeuze van de dam zou hier rekening mee gehouden moeten worden.
De specifieke oplossing ‘dam in plas’ kan leiden aangroei van substraat, denk bijvoorbeeld aan mosselen en
mos-achtige planten. Verwacht wordt dat dit geen grote verandering in de ecologische toestand te weeg
brengt.

Tabel 4-3 Beoordelingskader ruimte en omgeving

Effecten

Huidige
status

Zwembad in
plas

Dam in plas

Kas in plas

Ruimtelijke beleving

0

0/-

0

-

Recreatie – anders dan
zwemmen

0

0

0

0

Toerisme

0

0/+

0/+

0/+

Woongenot

0

?

?

?

Algemene opmerking: de beoordeling van ruimte en beleving is gemaakt op basis van een inschatting van
auteurs, en niet ondersteund door achtergrondonderzoek.
Naar verwachting wordt de ruimtelijke beleving beperkt anders. Bij het ontwerp van de wijk Nesselande zijn
openheid en de strakke overgang tussen boulevard en plas onderdeel van het stedenbouwkundig ontwerp.
Een object in de randzone van de plas, verandert dit strakke beeld. Dit geldt naar verwachting sterker voor
het ‘zwembad’ en de ‘kas’ dan voor de ‘dam’, gezien de lijnvorm van de dam. Dit hoeft niet algemeen zo
ervaren te worden, een individu kan een oplossing juist als een toevoeging aan de ruimtelijke kwaliteit zien.
Een nuancering is dat er met de waterskibaan al jaren een lijnvormig object in de plas aanwezig is.
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Vanuit de zwemmer gezien vormen de oplossingen allen tot op zekere hoogte (letterlijk en figuurlijk) een
belemmering bij het gevoel van ‘buiten zwemmen’. Dit geldt het sterkst voor de kas. Uiteraard kan de
zwemmer ook in een andere zone gaan zwemmen, in dat geval zal hij/zij deze vermindering niet ervaren.

Naar verwachting zijn de oplossingen nauwelijks van invloed op overige waterrecreatie. De objecten zullen
niet direct andere vormen van recreatie aantrekken. De dam zou een visstek kunnen worden voor
sportvissers, echter omdat er diverse andere visvoorzieningen langs de plas zijn én sportvissen aan de
Nesselande zijde niet te combineren is met de zwemfunctie, wordt niet geadviseerd die functies te
combineren. Op watersport kunnen de oplossingen enige invloed hebben; echter door positionering en
zonering is het mogelijk dat de functies elkaar niet in de weg zitten.
Op aan zwemmen gerelateerd recreatie en toerisme kunnen de oplossingen enige invloed hebben.
Toename van zwemmers betekent ook de kans op toename van o.a. consumptie in horeca en verblijf in de
omgeving. Echter, het overgrote deel van deze consumptie vindt plaats op piekmomenten (warme dagen in
de zomer). Op deze dagen wordt niet direct effect van de oplossingen op het zwemcomfort verwacht.
Daarom zal de bijdrage aan het totale recreatievolume beperkt zijn.
De verandering van het woongenot is niet goed te beoordelen. Hoewel het zwemmen met de oplossingen
aantrekkelijker kan worden, zal een aanzienlijk deel van de omwonenden niet of enkel op zomerse dagen
zwemmen. Inzicht in de verdeling tussen ‘zwemmers’ en ‘niet-zwemmers’ ontbreekt doordat geen breed
gebruikers- en draagvlakonderzoek is uitgevoerd.

4.3

Voorkeursalternatief

Uit de beoordeling in paragraaf 4.2 blijkt:
•
•

Oplossingen, en dan vooral ‘zwembad’ achtige oplossingen die leiden tot isolatie van water in de plas
kunnen leiden tot de gewenste verhoging van de watertemperatuur.
Door onder meer de isolatie van het water, gecombineerd met de waarschijnlijke toename van
verontreinigingsbronnen (zowel mensen als dieren), is er een verhoogd risico op bacteriologische
verontreiniging.

Kan het laatstgenoemde risico worden gereduceerd, zonder de verhoging van de watertemperatuur teniet te
doen? Dat zou kunnen als er ‘gestuurd’ wordt met het isoleren van een deel van de plas en er op gewenste
momenten verversing optreedt. Dat kan als er een tijdelijke zwembad-achtige constructie wordt gecreëerd.
Zo’n bad kan dan in circa april gerealiseerd worden, waarbij boven bepaalde temperaturen óf dreigende
overschrijdingen van drempelwaarden van bacteriologische parameters de barrière weer verdwijnt, bv. door
het open zetten van een schuif of wand. Dit kan er ook voor zorgen dat het zwemwater minder snel afkoelt in
het najaar, daarbij gebruik makend van de natuurlijke menging van warmte aanwezig in een grote diepe plas
als de Zevenhuizerplas.
Een dergelijk schuif of ‘stuw’-constructie zorgt ervoor dat er een periode van het jaar een voorziening is die
warmte en beschutting biedt, en deze voorziening er ook niet langer is dan nodig, om zo risico’s te
verkleinen.
Aandachtspunten bij het uitwerken van de voorkeursoplossing zijn:
• Het basis-effect waardoor het zwemcomfort vergroot, is het benutten van instraling door zon. Bij
uitwerking van een voorkeursalternatief moet beoordeeld worden hoe deze opname van
instralingsenergie gemaximaliseerd kan worden. Dit kan gedaan worden door het
weerkaatsingsvermogen (in wetenschappelijke termen de albedo-waarde) van het bodemmateriaal te
verkleinen waardoor meer energie wordt geabsorbeerd. Dat betekent toepassing van specifieke (veelal
donkere) materialen op de bodem van oplossing zwembad in de plas.
• De beslissingen waarop bepaald wordt of het ‘zwembad’ geïsoleerd wordt, of dat water gemengd wordt.
Watertemperatuur is eenvoudig meetbaar. Ook bacteriologische verontreinig is ter plaatse te bepalen, als
alternatief voor laboratorium-bepaling op afstand. Dat vraagt echter specifiekere apparatuur en analyse.
• De peilen waarbij de voorziening moet functioneren. Moet de constructie ook de ‘zwembad’ rol vervullen
bij lage peilen? Mogelijk wordt het zwembad dan niet goed toegankelijk. Of is het dan niet noodzakelijk
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•
•

om de voorziening te gebruiken, aangezien de (schaarse) periodes met lage peilen vooral in de zomer
zijn te verwachten.
De fysieke veiligheid van zwemmers als er gebruik wordt gemaakt van bewegende delen en/of gaten in
een constructie (denk aan schuiven).
Beheer en onderhoud van de constructie, ook in relatie tot de bodem van de plas in de zwemzone.
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5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1

Conclusies

De Zevenhuizerplas: diep, schoon, en traag reagerend op temperatuurveranderingen
De Zevenhuizerplas aan de kant van Rotterdam Nesselande is aangemerkt als officiële zwemwaterlocatie,
en heeft allerlei kenmerken van het 'perfecte zwemwater', zoals uitstekende waterkwaliteit, goede veiligheid,
beheer en onderhoud, bereikbaarheid en voorzieningen. Toch ontbreekt het in het voorjaar en najaar aan
zwemmers. Dit terwijl er in algemene zin steeds meer in open water gezwommen wordt. Strand Nesselande
trekt grote hoeveelheden recreanten in de maanden juni-augustus. Omdat het water voor zwemmers in het
voorjaar en najaar te koud is, is er sprake van een onderbenutting van het potentieel voor recreatief
zwemmen.
Een groep omwonenden, verenigd in de 'Werkgroep Zevenhuizerplas', onderzoekt daarom mogelijkheden
om met specifieke maatregelen vaker en langer te kunnen zwemmen in de Zevenhuizerplas. Het gaat
daarbij om verhoging van het zwemcomfort door hogere watertemperatuur in de koude periodes van het jaar
Uit data-analyse blijkt dat de plas lage gehaltes voedingsstoffen kent en dat de waterkwaliteit de laatste
jaren zeer goed en zeer stabiel is. Als gevolg van de diepte zijn er in de plas seizoensgebonden processen
zoals het ontstaan en verdwijnen van gelaagdheid / stratificatie. Mede door de diepte verandert de
temperatuur van de plas ‘langzaam’ ten opzichte van ondiep water. In het voorjaar is de temperatuur iets
lager dan andere open wateren, in het najaar niet.
De ambitie om het zwemcomfort te verhogen
betreft minimaal de periode april tot en met
oktober. In deze periode wil de werkgroep een
watertemperatuur tussen de 18 en 20 graden
Celsius in een zwemzone realiseren.

Alternatieven voor vergroting van
zwemcomfort
Er zijn diverse mogelijkheden om te zorgen voor
vergroting van het zwemcomfort door warmer
zwemwater. In deze studie zijn drie alternatieven
onderzocht waarmee via objecten in de plas de
waterstroming en/of luchtstroming wordt beïnvloed.
Doordat water of lucht geïsoleerd wordt van de
omgeving, is het gevoeliger voor opwarming.
Een aantal van deze oplossingen zijn door
leerlingen van het Libanon Lyceum Rotterdam en
de S.G. Spieringshoek te Schiedam verbeeld (zie
afbeeldingen hiernaast) en gepresenteerd in een
informatiebijeenkomst in de wijk op 22 maart 2017.
Drie van deze oplossingen zijn: een ‘dam’ in de
plas, een ‘zwembad’ in de plas en een ‘kas’ in de
plas (zie afbeeldingen hiernaast ).
In deze studie zijn deze drie alternatieven
onderzocht en, met inzicht in kwantitatieve data
over de toestand van de plas, op basis van expert
judgement beoordeeld ten aanzien van:
zwemcomfort & veiligheid inclusief gezondheid,
waterkwaliteit & ecologie en ruimte & omgeving.

Verwachte effecten
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Verwacht kan worden dat maatregelen voor de verhoging van het zwemcomfort een zeer geringe impact
hebben op het ecologisch functioneren van de plas. Dit komt doordat zich in de zone waar de oplossingen
worden gerealiseerd weinig specifieke natuurlijke habitats bevinden t.o.v. de hele plas, en doordat de
zwemzone slechts een beperkt deel van de gehele plas beslaat.
Maatregelen die de isolatie van het water bevorderen, vergroten het risico op bacteriologische
verontreiniging vanwege zowel de kans op toename van bronnen (o.a. aantrekkingskracht op vogels) als
vermindering van doorstroming. In het uitwerken van de plannen dient daarom aandacht te zijn voor
maatregelen die deze risico’s klein houden, bv. verversing van het water.
Van de drie onderzochte alternatieven zijn het ‘zwembad’ en in mindere mate de ‘dam’ het meest kansrijk
voor het realiseren van een stijging van de watertemperatuur ten minste in een deel van het jaar. Het
alternatief ‘kas’ heeft vooral invloed op de luchttemperatuur. Deze is voor de doelgroep (banenzwemmers)
minder van belang bij hun beleving van het zwemcomfort omdat zij voor het overgrote deel van de tijd
ondergedompeld zijn.

Meest kansrijke oplossing: ‘zwembad’ met voldoende verversing, verwarming en beperking van
gezondheidsrisico’s
De meest kansrijke oplossing om de wensen van de werkgroep te realiseren, lijkt een oplossing die voor de
isolatie van het water zorgt op de momenten dat dit zin heeft (bijvoorbeeld in zonnige voorjaarsperiodes),
maar die ook doorstroming en verversing mogelijk maakt om waterkwaliteitsproblemen te voorkomen. Denk
aan een ‘zwembad’ met verversing van het water (bv. door beweegbare elementen) zodat de
bacteriologische kwaliteit van het zwemwater gehandhaafd kan worden.
Deze studie is gebaseerd op voorlopig uitgewerkte alternatieven en ontwerpen, literatuuronderzoek,
consultatie van deskundigen. Er zijn aannames gedaan en inschattingen gemaakt op het niveau van expert
judgement. Hierdoor zijn de uitkomsten vooral kwalitatief en indicatief van karakter. Ze moeten steeds
geïnterpreteerd worden in relatie tot de (nu nog) geringe mate van detaillering van de voorgestelde
oplossingen. Dat betekent dat verschillende aanbevelingen voor vervolguitwerkingen zeker zo belangrijk zijn
als de hier opgedane inzichten.
Er kan geconcludeerd worden dat er zeker perspectief is voor het vergroten van zwemcomfort in de
Zevenhuizerplas binnen marges en randvoorwaarden. Deze moeten tegelijk en in samenhang met verdere
uitwerking van alternatieven en oplossingen worden geformuleerd, gedetailleerd en verder worden
onderzocht.

5.2

Aanbevelingen

Uitwerken, ontwerpen en onderzoeken
Het is nodig te onderzoeken welke periode van ‘isolatie’ noodzakelijk is om merkbaar effect op de
watertemperatuur te verkrijgen, en welke mate van verversing noodzakelijk is met het oog op het voorkomen
van bacteriologische verontreinigen. Bij dat vervolgonderzoek is mogelijk modellering nodig. Aanvullend kan
ook onderzocht worden welke materialen gebruikt kunnen worden bij het ontwerp van bijvoorbeeld het
zwembad en het muurtje die de straling van de zon opvangt en in warmte vervolgens weer afgeeft. Een optie
zou ook kunnen zijn om een proefopstelling te maken en op die manier proefondervindelijk te kijken wat er
gebeurt.

Kwantificeer het effect op de temperatuur o.b.v. modelinstrumentarium
De primaire doelstelling van de werkgroep is vergroting van het zwemcomfort door temperatuurverhoging
van het water. Dat is in deze studie vooral kwalitatief beoordeeld. Het is mogelijk om met een
modelinstrumentarium meer en beter kwantitatief inzicht te verkrijgen in de effecten op stroming en
temperatuurverschillen van een bepaalde ingreep.
Aangezien de ingrepen ‘zwembad in de plas’ (bijvoorbeeld 20 bij 50 meter) en ‘dam in de plas’ uitgaan van
het grotere zelf opwarmend vermogen van een kleiner afgescheiden volume water, is het cruciaal om er
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achter te komen of instraling door zon inderdaad voldoende aanwezig is om de gewenste
temperatuurverandering te bereiken. Daarbij is het advies om van grof naar fijn te werken: eerst het effect
van een relatief grote ingreep (bijvoorbeeld een volledig geïsoleerd deel van de plas) in kaart brengen, en
dan zo nodig verfijnen wat de invloed is van verscheidene ontwerpen en doorstromingsmethodieken die
temperatuur en bacteriologie kunnen handhaven ten behoeve van zwemcomfort en zwemmersveiligheid en
in hun ontwerp geen natuurlijke waarden van de Zevenhuizerplas aantasten.

Oplossingen voor zwemcomfort – mogelijk toepasbaar op andere locaties?
Een aantal gesuggereerde oplossingen, zoals de drijvende ‘kas’, vormt niet de voorkeursoplossing om in de
Zevenhuizerplas comfortabel zwemwater te bereiken. Mogelijk hebben ze elders wel een geschikte
toepassing, bijvoorbeeld doordat de kwaliteit van het water anders is, of er bepaalde voorzieningen
aanwezig zijn. Ga bij behoeften aan zwemwater elders in de regio na of er op een duurzame manier
comfortabel zwemwater kan worden gerealiseerd. De ideeën van de werkgroep kunnen hierbij inspireren.

Geef het vervolgproces vorm
Het idee van de werkgroep, het enthousiasme om de leefomgeving nog aantrekkelijker te maken en de
perspectieven uit deze studie vragen om vervolgstappen. Een basis voor een vervolgproces is als volgt:
•
•
•
•
•

Het concept rapport bespreken met de relevante partijen: gemeente, waterschap en andere
belanghebbenden.
In een openbare bijeenkomst de voorkeursvariant bespreken met bewoners, zwemmers en andere
relevante stakeholders.
Op basis van het delen van de bevindingen uit de bijeenkomsten bezien welke variant op welke wijze
uitgewerkt gaat worden, en welke ‘experimenteerruimte’ er mogelijk is.
Formuleren van programma van wensen en eisen bij die variant.
Met geschikte partijen het vervolg uitwerken. Daarbij is het nuttig de inzichten en aanbevelingen van deze
studie te betrekken.
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BIJLAGE A VOLLEDIG BEOORDELINGSKADER
Hoofdcriterium 1: zwemcomfort en veiligheid
Zwemcomfort
Watertemperatuur
Watertemperatuur in graden Celsius van het water bij strand Nesselande, zoals ook gemeten in meetpunt 58
tijdens waterkwaliteitsmetingen. De beoordeling wordt gebaseerd op basis van het comfort van zwemmers.
Zie paragraaf 3.1 voor toelichting op de relatie tussen zwemcomfort en temperatuur. Daarbij wordt een
stijging tot een temperatuur van 18 tot 20 °C als doelmatig voor het initiatief beschouwd . Een verdere
stijging boven die temperatuur wordt als niet zinvol beschouwd om mensen ‘langer te laten zwemmen’.
Daarom wordt naar het effect gekeken wanneer de watertemperatuur zich tussen de 15 °C en 20 °C bevindt.
Dit betreft grofweg het voorjaar (april-mei-half juni) en najaar (half augustus-september-oktober)
Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt in een specifiek deel van de plas tot een stijging in watertemperatuur van 2
°C of meer, in tenminste voor- of najaar.

0/+

Het voornemen leidt in een specifiek deel van de plas tot een stijging in watertemperatuur van 12 °C, in tenminste voor- of najaar.

0

Het voornemen leidt in een specifiek deel van de plas tot een verandering in watertemperatuur
van minder dan 1 °C, in tenminste voor- of najaar.

0/-

Het voornemen leidt in een specifiek deel van de plas tot een daling in watertemperatuur van 1-2
°C, in tenminste voor- of najaar.

-

Het voornemen leidt in een specifiek deel van de plas tot een daling in watertemperatuur van 2
°C of meer, in tenminste voor- of najaar.

Luchttemperatuur
Luchttemperatuur in Rotterdam wordt gemeten door het KNMI op 1,5 meter hoogte en wordt in graden
Celsius gemeten. Om de effecten van verdamping inzichtelijk te maken wordt hier gebruikt gemaakt van de
natteboltemperatuur. De natteboltemperatuur is de laagste temperatuur die een nat voorwerp, dat zich in
een luchtstroom bevindt, krijgt ten gevolge van het verdampen van het aanklevende water. De
natteboltemperatuur wordt niet door het KNMI gemeten maar kan benaderd worden aan de hand van
luchttemperatuur en luchtvochtigheid volgens de vergelijking in Stull (2011). De natteboltemperatuur kan
gebruikt worden als maatstaf voor de temperatuurbeleving van natte zwemmers boven water. Ook hierbij
geldt dat effect zinvol is in de periode dat zwemmers er langer door gaan zwemmen, voor- of najaar.
Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt in een specifiek deel van de plas tot een stijging in lokale
natteboltemperatuur van 2 °C of meer

0/+

Het voornemen leidt in een specifiek deel van de plas tot een stijging in lokale
natteboltemperatuur van 1-2 °C

0

Het voornemen leidt in een specifiek deel van de plas tot een verandering in lokale
natteboltemperatuur van minder dan 1 °C

0/-

Het voornemen leidt in een specifiek deel van de plas tot een daling in lokale
natteboltemperatuur van 1-2 °C
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-

Het voornemen leidt in een specifiek deel van de plas tot een daling in lokale
natteboltemperatuur van 2 °C of meer

Luchtstroming
Luchtstroming in Rotterdam wordt door het KNMI gemeten als windsnelheid in meter per seconde, hierbij
wordt gebruikt gemaakt van uurgemiddelden.

Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt tot een daling in lokale windsnelheid van 5 m/s of meer

0/+

Het voornemen leidt tot een daling in lokale windsnelheid van 2-5 m/s

0

Het voornemen leidt tot een verandering in lokale windsnelheid van minder dan 2 m/s

0/-

Het voornemen leidt tot een stijging in windsnelheid van 2-5 m/s

-

Het voornemen leidt tot een stijging in windsnelheid van 5 m/s of meer

Veiligheid
Veiligheid
Met zwemmerveiligheid wordt aangeduid hoe groot het risico is dat zwemmers gewond raken (of erger) door
fysieke omstandigheden. Denk aan risico’s van onderkoeling door stroming, aanvaring door scheepvaart,
obstakels in het water. Dit wordt als volgt beoordeeld:
Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt tot een vermindering van het risico op ongevallen waarbij zwemmers
betrokken zijn.

0/+

Het voornemen leidt mogelijk tot een vermindering van het risico op ongevallen waarbij
zwemmers betrokken zijn.

0

Het voornemen leidt niet tot verandering op het gebied van zwemmersveiligheid.

0/-

Het voornemen leidt mogelijk tot een vergroting van het risico op ongevallen waarbij
zwemmers betrokken zijn.

-

Het voornemen leidt tot een vergroting van het risico op ongevallen waarbij zwemmers
betrokken zijn.

Fecale bacteriën
Fecale bacteriën zijn bacteriën die in uitwerpselen van mens en dier aanwezig zijn. Voor officiele
zwemwateren zijn normen gesteld voor twee bacteriegroepen: Escherichia coli (E. coli) en intestinale
enterococcen (IE). Momenteel heeft de zwemzone van de Zevenhuizerplas het hoogste oordeel, het oordeel
‘uitstekend’. Zie ook paragraaf 2.3.
Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt tot een verkleining van het risico op normoverschrijding door fecale
bacteriën

0/+

Het voornemen leidt mogelijk tot een verkleining van het risico op normoverschrijding door
fecale bacteriën
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0

Het voornemen leidt niet tot meetbare verandering op het gebied van fecale bacteriën

0/-

Het voornemen leidt mogelijk tot een vergroting van het risico op normoverschrijding door
fecale bacteriën

-

Het voornemen leidt tot een vergroting van het risico op normoverschrijding door fecale
bacteriën

Cyanobacteriën
Cyanobacteriën zijn ook bekend onder de naam ‘blauwalgen’. Ondanks de naam ‘algen’ zijn ze in structuur
vergelijkbaar met bacteriën. Ze leven van licht, koolstofdioxide en in het water opgeloste voedingsstoffen.
Diverse blauwalgsoorten kunnen bij contact leiden tot maag-, darm- of huidproblemen bij zwemmers. De
beoordeling op cyanobacteriën is daarom ook onderdeel van de risicobeoordeling (in Zwemwaterprofielen)
op gezondheidsrisico’s voor zwemmers.
Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt tot een verkleining van het risico op normoverschrijding door
cyanobacteriën

0/+

Het voornemen leidt mogelijk tot een verkleining van het risico op normoverschrijding door
cyanobacteriën

0

Het voornemen leidt niet tot meetbare verandering op het gebied van cyanobacteriën

0/-

Het voornemen leidt mogelijk tot een vergroting van het risico op normoverschrijding door
cyanobacteriën

-

Het voornemen leidt tot een vergroting van het risico op normoverschrijding door
cyanobacteriën

Breedte zwemmerspopulatie
Bij dit criterium wordt ingeschat of het zwemcomfort dusdanig wijzigt, dat de oplossing nieuwe zwemmers
aantrekt, of dat bestaande zwemmers juist ‘afhaken’
Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt tot een nieuwe groep zwemmers

0/+

Het voornemen leidt mogelijk tot een nieuwe groep zwemmers

0

Het voornemen leidt niet tot merkbare verandering

0/-

Het voornemen leidt mogelijk tot afhaken van bestaande zwemmers

-

Het voornemen leidt tot afhaken van bestaande zwemmers

Hoofdcriterium 2: waterkwaliteit en ecologie plas
Fysisch-chemische parameters
Hydromorfologische werking
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De werking van de Zevenhuizerplas als een matig grote diepe gebufferde plas (type M20) wordt gekenmerkt
door enkele basisparameters. Voor deze hydromorfologische kwaliteitselementen is een schaal van
minimale en maximale waarden voor de referentietoestand bepaald op basis van ‘expert judgement’ en
enkele studies (zie STOWA, 2012). Deze hydromorfologische kwaliteitselementen en hun waarden kunnen
gebruikt worden om te bepalen of het voornemen een verandering teweegbrengt in de hydromorfologische
eigenschappen en werking van de Zevenhuizerplas.

Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt tot een positieve verandering in de hydromorfologische werking voor 2 of
meer parameters

0/+

Het voornemen leidt tot een positieve verandering in de hydromorfologische werking voor 1
parameter.

0

Het voornemen leidt tot geen verandering in parameters betreffende hydromorfologie

0/-

Het voornemen leidt tot een negatieve verandering in de hydromorfologische werking voor 1
parameter.

-

Het voornemen leidt tot een negatieve verandering in de hydromorfologische werking voor 2 of
meer parameters.

Thermische omstandigheden
Thermische omstandigheden worden uitgedrukt in watertemperatuur in graden Celsius van het water bij
strand Nesselande, zoals ook gemeten in meetpunt 58 tijdens waterkwaliteitsmetingen. In tegenstelling tot
de eerdere beoordeling van watertemperatuur wordt watertemperatuur hier beoordeeld in het licht van de
fysisch-chemische als ook biologische werking van de plas zoals vastgesteld in de maatlat voor type M20
plas (STOWA, 2012).

Score

Omschrijving

36

LANGER ZWEMMEN IN DE ZEVENHUIZERPLAS - EEN
HAALBAARHEIDSSTUDIE

+

Het voornemen leidt tot een merkbare daling in lokale watertemperatuur en ook
klassenverandering

0/+

Het voornemen leidt tot een kleine daling in lokale watertemperatuur maar geen
klassenverandering

0

Het voornemen leidt tot geen verandering in lokale watertemperatuur

0/-

Het voornemen leidt tot een kleine stijging in lokale watertemperatuur maar geen
klassenverandering

-

Het voornemen leidt tot een merkbare stijging in lokale watertemperatuur en ook
klassenverandering

Doorzicht
Doorzicht van het water wordt gemeten in meter doorzicht en gemeten met behulp van een secchischijf,
zoals ook gemeten in meetpunt 58 tijdens waterkwaliteitsmetingen. Voor het type M20 plas is voor doorzicht
de onderstaande klassenindeling van toepassing (STOWA, 2012).

Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt tot een merkbare stijging in lokaal doorzicht en ook klassenverandering

0/+

Het voornemen leidt tot een kleine stijging in lokaal doorzicht maar geen klassenverandering

0

Het voornemen leidt tot geen verandering in lokaal doorzicht

0/-

Het voornemen leidt tot een kleine daling in lokaal doorzicht maar geen klassenverandering

-

Het voornemen leidt tot een merkbare daling in lokaal doorzicht en ook klassenverandering

N/P nutriëntenbelasting
Nutriëntenbelasting van het water wordt gemeten in milligram stikstof en milligram fosfor per liter water, zoals
ook gemeten in meetpunt 58 tijdens waterkwaliteitsmetingen. Voor het type M20 plas is voor
nutriëntenbelasting de onderstaande klassenindeling van toepassing (STOWA, 2012).

Onderstaande beoordelingskader is van toepassing op zowel N-belasting (stikstof) als P-belasting (fosfor).
Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt tot een merkbare daling in lokale N/P-belasting en ook klassenverandering
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0/+

Het voornemen leidt tot een kleine daling in lokale N/P-belasting maar geen klassenverandering

0

Het voornemen leidt tot geen verandering in N/P-belasting

0/-

Het voornemen leidt tot een kleine stijging in lokale N/P-belasting maar geen klassenverandering

-

Het voornemen leidt tot een merkbare stijging in lokale N/P-belasting en ook klassenverandering

biologische parameters
Fytoplankton
De fytoplankton gemeenschap wordt bepaald aan de hand van de concentraties chlorofyl-A concentraties in
microgram per liter, zoals ook gemeten in meetpunt 58 tijdens waterkwaliteitsmetingen. Voor het type M20
plas is voor fytoplankton de onderstaande klassenindeling van toepassing (STOWA, 2012). Daarnaast wordt
in het geval van een algenbloei via de soortensamenstelling van de bloei bepaald in hoeverre deze bloei de
score voor fytoplankton nadelig beïnvloed, gezien de referentiesituatie voor type M20 plas uitgaat van géén
algenbloei gedurende het zomerhalfjaar.

Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt tot een merkbare daling in lokale chlorofyl-A concentraties en ook
klassenverandering

0/+

Het voornemen leidt tot een kleine daling in lokale chlorofyl-A concentraties maar geen
klassenverandering

0

Het voornemen leidt tot geen verandering in lokale chlorofyl-A concentraties

0/-

Het voornemen leidt tot een kleine stijging in lokale chlorofyl-A concentraties maar geen
klassenverandering

-

Het voornemen leidt tot een merkbare stijging in lokale chlorofyl-A concentraties en ook
klassenverandering

Overige waterflora
De waterflora wordt beoordeeld op basis van abundantie (dekkingspercentages en diepte van voorkomen)
als ook de soortensamenstelling. Waarbij scores voor de deelmaatlat soortensamenstelling worden
gegenereerd op basis van de waarden van de afzonderlijke soorten in bijlage 6 en de formule zoals
beschreven in hoofdstuk 2 (STOWA, 2012). Voor het type M20 plas is voor abundantie van waterflora de
onderstaande klassenindeling van toepassing (STOWA, 2012).
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Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt tot een merkbare daling in abundantie waterflora en ook klassenverandering

0/+

Het voornemen leidt tot een kleine daling in abundantie waterflora maar geen klassenverandering

0

Het voornemen leidt tot geen verandering in abundantie waterflora

0/-

Het voornemen leidt tot een kleine stijging in abundantie waterflora maar geen
klassenverandering

-

Het voornemen leidt tot een merkbare stijging in abundantie waterflora en ook klassenverandering

Macrofauna
Macrofauna wordt beoordeeld op basis van soortenabundantie en soortensamenstelling in het litoraal en
ondiepe zone aangezien in het diepe en voornamelijk onder de spronglaag door de omstandigheden een
soortenarme macrofauna wordt verwacht. De score wordt berekend door abundantie van negatieve en
positieve indicatorsoorten om te zetten naar een abundantieklasse, deze te sommeren en te delen door van
alle klassen voor alle taxa. De verkregen parameters voor positieve en negatieve indicatorsoorten worden
vervolgens volgens een bepaalde formule zoals beschreven in handboek maatlatten natuurlijke watertypen
(STOWA, 2012). Hierin staan ook welke macrofauna taxa als negatief of positief worden beoordeeld in de
berekening van de score.

Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt tot een merkbare daling in abundantie macrofauna en ook
klassenverandering

0/+

Het voornemen leidt tot een kleine daling in abundantie macrofauna maar geen
klassenverandering

0

Het voornemen leidt tot geen verandering in abundantie macrofauna

0/-

Het voornemen leidt tot een kleine stijging in abundantie macrofauna maar geen
klassenverandering

-

Het voornemen leidt tot een merkbare stijging in abundantie macrofauna en ook
klassenverandering

Vis
De beoordeling van de visstand is afhankelijk van de soortensamenstelling van vis in de plas, niet totale
abundantie van een soort. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in het aandeel brasem, aandeel baarsblankvoorn, aandeel plantminnende vis en als laatste het aandeel O2-tolerante vis. Voor het type M20 plas
is voor soortensamenstelling van de visgemeenschap de onderstaande klassenindeling van toepassing
(STOWA, 2012). Volgens de maatlaat speelt de leeftijdsopbouw van populatie snoekbaars daarnaast ook
een rol in de waardering van het visbestand.

39

LANGER ZWEMMEN IN DE ZEVENHUIZERPLAS - EEN
HAALBAARHEIDSSTUDIE

Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt tot een merkbare positieve verandering in samenstelling van de
visgemeenschap en ook klassenverandering

0/+

Het voornemen leidt tot een kleine positieve verandering in samenstelling van de
visgemeenschap maar geen klassenverandering

0

Het voornemen leidt tot geen verandering in samenstelling van de visgemeenschap

0/-

Het voornemen leidt tot een kleine negatieve verandering in samenstelling van de
visgemeenschap maar geen klassenverandering

-

Het voornemen leidt tot een merkbare negatieve verandering in samenstelling van de
visgemeenschap en ook klassenverandering

Hoofdcriterium 3: ruimte en omgeving
Effect op ruimtelijke beleving (zichtlijnen)
Dit aspect betreft de ruimtelijke beleving van de zwemzone in relatie tot de omgeving, vanuit het perspectief
van iemand die de omgeving beleeft en het perspectief van de zwemmer. Hierbij worden de huidige waarden
gekenmerkt door openheid en de strakke overgang tussen het bebouwde gebied van Nesselande en de
Zevenhuizerplas. Dit wordt als volgt beoordeeld:

Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt tot een verandering van de ruimtelijke beleving die overwegend als positief
gewaardeerd zal worden

0/+

Het voornemen leidt tot een verandering van de ruimtelijke beleving die mogelijk overwegend als
positief gewaardeerd zal worden

0

Het voornemen leidt tot geen verandering in ruimtelijke beleving

0/-

Het voornemen leidt tot een verandering van de ruimtelijke beleving die mogelijk overwegend als
negatief gewaardeerd zal worden

-

Het voornemen leidt tot een verandering van de ruimtelijke beleving die overwegend als negatief
gewaardeerd zal worden

Effect op recreatie – anders dan zwemmen
De veranderingen zijn primair gericht op het verhogen van zwemcomfort. Echter, ook andere vormen van
recreatie kunnen beïnvloed worden. Denk aan strandrecreatie, wandelen, waterski (wat momenteel kan
vanaf de Project 7 Cablepark locatie). Dit wordt als volgt beoordeeld:
Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt tot een toename van recreatiemogelijkheden (buiten het zwemgenot)

0/+

Het voornemen leidt mogelijk tot een toename van recreatiemogelijkheden (buiten het
zwemgenot)

0

Het voornemen leidt tot geen verandering recreatiemogelijkheden

0/-

Het voornemen leidt tot een afname van recreatiemogelijkheden (buiten het zwemgenot)
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-

Het voornemen leidt mogelijk tot een afname van recreatiemogelijkheden (buiten het zwemgenot)

Effect op (verblijfs)toerisme
De veranderingen kunnen leiden tot veranderingen in recreatief en toeristisch gedrag van mensen. Denk aan
bezoek aan horeca en/of verblijf in de omgeving. Dit wordt als volgt beoordeeld:
Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt tot een toename van (verblijfs)toerisme

0/+

Het voornemen leidt mogelijk tot een toename van (verblijfs)toerisme

0

Het voornemen leidt tot geen verandering in (verblijfs)toerisme

0/-

Het voornemen leidt mogelijk tot een afname van (verblijfs)toerisme

-

Het voornemen leidt tot een afname van (verblijfs)toerisme

Effect op woongenot
De veranderingen kunnen leiden tot verandering in woongenot. Dat is deels gerelateerd aan eerder
genoemde criteria, zoals zwemcomfort (voor bewoners die regelmatig zwemmen) en ruimtelijke beleving:
Score

Omschrijving

+

Het voornemen leidt tot een verandering van woongenot die overwegend als positief gewaardeerd
zal worden

0/+

Het voornemen leidt tot een verandering van woongenot die mogelijk overwegend als positief
gewaardeerd zal worden

0

Het voornemen leidt tot geen verandering van woongenot

0/-

Het voornemen leidt tot een verandering van woongenot die mogelijk overwegend als negatief
gewaardeerd zal worden

-

Het voornemen leidt tot een verandering van woongenot die overwegend als negatief
gewaardeerd zal worden
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