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1 Inleiding
De gemeente Leiderdorp is beheerder van een groot aantal watergangen
binnen haar gemeente. Een van de belangrijkste taken die de gemeente als
beheerder moet uitvoeren, is het beheren en onderhouden van haar
watergangen. Hierbij spelen o.a. het op diepte houden (baggeren) en het
maaien en schonen een belangrijke rol. Maar daarnaast spelen nog diverse
andere aspecten een cruciale rol bij het beheer en onderhoud.

1.1 Aanleiding
De gemeente Leiderdorp wil inzicht hebben in de taken en kosten die het beheer van de
openbare ruimte met zich meebrengen. Daarom worden van alle domeinen waarvoor zij
verantwoordelijk is de beheerplannen geactualiseerd, om vervolgens in een
overkoepelend integraal beheerplan Openbare Ruimte te worden opgenomen. Er wordt
een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten voor de komende jaren, zodat de
gemeente het beheer middels een financiële voorziening (meerjarenexploitatie) goed en
beheersbaar kan uitvoeren.
1.2 Doelstelling
Het doel van het waterbeheerplan is om voor de komende jaren inzichtelijk te maken
welke kosten gemoeid zijn met de uitvoering van alle onderhoudsmaatregelen in relatie
tot de watergangen. Dit om de watergangen op de gewenste diepte te houden, conform
de legger van het hoogheemraadschap van Rijnland, de waterkwaliteit te verbeteren en
de beleving van het water te vergroten.
Het beheerplan betreft de wateren die in beheer zijn van de gemeente. De wateren die
het Hoogheemraadschap beheert, vallen buiten de focus van het beheerplan. Het plan is
richtinggevend en vormt een levend document. Veranderde inzichten en eventuele
ontwikkelingen binnen de gemeente Leiderdorp kunnen ervoor zorgen dat het nodig is
om wijzigingen in het plan aan te brengen. Het Waterbeheerplan vormt in feite de basis
voor het verder uit te werken uitvoeringsplan bagger- en onderhoudsprojecten.

1.3 Waterbeheerplan
Op welke manier de openbare ruimte in de gemeente Leiderdorp in stand wordt
gehouden en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn, wordt door het Team
Leefomgeving in beheerplannen vastgelegd. Het gaat hierbij om het reguliere
(dagelijks-) onderhoud en het geplande groot onderhoud.
De gemeente heeft ervoor gekozen de gehele openbare ruimte op beeldkwaliteit B te
beheren. Het waterbeheerplan is een instrument waarmee bestuurders en beheerders
een beheervisie en beheerstrategie vastleggen.
Het waterbeheerplan speelt ook een rol in de beleidsverantwoording van het College
van Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad. Het college houdt zich bezig
met het dagelijks bestuur, de raad vertegenwoordigt de burgers, stelt de kaders en
controleert het bestuur. Om de raad in haar kaderstellende en controlerende taak te
ondersteunen zijn gemeenten, op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV), verplicht inzicht te geven in de beleidsmatige,
financiële en politieke aspecten van het onderhoud van kapitaalgoederen. Deze
verantwoording verloopt via de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ van de
programmabegroting, op basis van vastgestelde beheerplannen.
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De huidige inrichting en de technische staat van het watersysteem is een
momentopname. De systeemonderdelen zijn onder andere onderhavig aan
verouderingsprocessen, vervuilingsprocessen, stedelijke vernieuwing, vernieuwde
klimatologische inzichten en beheer- en onderhoudswerken. Dit waterbeheerplan geeft
inzicht in het beheer en onderhoud van het watersysteem waar de gemeente Leiderdorp
beheer verantwoordelijk voor is. Het areaal is op een kaart weergegeven in bijlage 1 en
omvat:
•
•

•

Oppervlaktewater
o Watergangen
Oevers
o Harde oevers
o Natuurvriendelijke oevers
Kunstwerken
o Duikers
o Stuwen
o Inlaten
o Fontein
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2

Beleid en regelgeving

De gemeente heeft diverse taken en verantwoordelijken als het gaat om
onderhoud van watergangen. Bij het uitvoeren van deze taken krijgt men te
maken met een verscheidenheid aan wet- en regelgeving. Dit hoofdstuk geeft
een beknopte beschrijving van de relevante wettelijke en beleidsmatige kaders
en taken en verantwoordelijkheden.
Waterbeheer bestaat volgens de toelichting bij de Waterwet uit Beleid en
Operationeel beheer. Beleid krijgt vooral vorm via wet- en regelgeving. Deze
kan worden onderverdeeld op 2 niveaus, namelijk:
1. Bovenlokale wet- en regelgeving;
2. Lokaal beleid en regelgeving.

2.1

Bovenlokale wet- en regelgeving

Bij het beheer en onderhoud van de watergangen is de gemeente gehouden aan de
geldende wet- en regelgeving. In deze paragraaf is een korte samenvatting hiervan
opgenomen.

Waterwet
De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en brengt
samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet
een bijdrage aan kabinetsdoelstellingen, zoals vermindering van regels,
vergunningstelsels en administratieve lasten. Met de Waterwet hebben Rijk,
waterschappen, provincies en gemeenten te mogelijkheid om overstromingen te
voorkomen en wateroverlast, waterschaarste en –verontreiniging tegen te gaan.
(www.helpdeskwater.nl) De Waterwet zal in 2021 opgaan in de Omgevingswet die dan
van kracht wordt.
Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn. De KRW heeft als doel het
verbeteren van de kwaliteit van grond– en oppervlaktewater, zodat het water zowel
chemisch als ecologisch (weer) gezond wordt. Om dit te bereiken hanteert de
Kaderrichtlijn Water de stroomgebieden van de Europese rivieren als indeling. Door het
indelen op stroomgebiedsniveau worden verontreinigingen vanuit bovenstroomse
gebieden op benedenstroomse gebieden onderling beter bespreekbaar. In Nederland
kennen we 4 stroomgebieden: Rijn, Schede, Maas en Eems.
Binnen het beheergebied van Leiderdorp zijn de Oude Rijn en Does aangewezen als
KRW-waterlichaam. Het beheer van deze watergangen ligt bij het hoogheemraadschap
van Rijnland.

Hoogheemraadschap van Rijnland
Leiderdorp ligt in het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland
(Rijnland). De primaire doelstelling van het hoogheemraadschap is het behoud van
droge voeten en schoon en gezond water. Om deze primaire doelstelling te realiseren
kent Rijnland diverse regels die invloed uitoefenen op het waterbeheer. Dit zijn onder
meer: de Keur, Legger, Peilbesluiten en het Waterbeheerplan.
De Keur is een juridisch document (verordening) met regels die het
hoogheemraadschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en
de daarbij behorende kunstwerken, zoals damwanden, stuwen en gemalen. Sinds 1 juli
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2015 is de nieuwste Keur van Rijnland van kracht. In deze nieuwe Keur gelden minder
regels voor burgers, bedrijven en Rijnland. Hiermee heeft Rijnland
verantwoordelijkheid, flexibiliteit en vertrouwen gegeven waar dat kan, maar stelt het
regels waar dat moet. (www.rijnland.net)
In de legger wordt omschreven aan welke afmetingen alle watergangen en
waterkeringen moeten voldoen en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Een à
twee keer per jaar controleert Rijnland of de watergangen en hun oevers goed zijn
onderhouden. Dit wordt de schouw genoemd.
In een peilbesluit legt Rijnland het oppervlaktewaterpeil voor een begrensd gebied vast.
Een peilbesluit bestaat, naast het daadwerkelijk besluit, uit een kaart en een toelichting.
De beleidsuitgangspunten liggen vast in de Nota Peilbeheer. Eens in de 10 jaar wordt
bekeken of het peilbesluit nog gebaseerd is op de actueel geldende omstandigheden
zoals functies en maaiveldhoogte.(www.rijnland.net)

Natuurwet
Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze
vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de
Boswet. Met betrekking tot Flora- en fauna richt de Natuurwet zich op de bescherming
en het behoud van in het wild levende planten- en diersoorten. Het instrumentarium
van de Natuurwet bestaat uit een algemene zorgplicht voor alle in het wild levende
planten- en diersoorten (ook niet beschermde soorten) en verbodsbepalingen voor
handelingen die nadelig zijn voor het voorbestaan van beschermde soorten. In het
algemeen kunnen beheer en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd binnen de
algemene zorgplicht en de vrijstelling voor de algemeen beschermde soorten. Als geen
schade aan (beschermde) soorten wordt toegebracht hoeft er verder niets te worden
geregeld. Met betrekking tot zwaarder beschermde soorten wordt gewerkt met de
vrijstellingsmogelijkheden met behulp van een gedragscode.
Als gevolg van de Natuurwet is eenieder hoofdelijk aansprakelijk voor schade aan
beschermde flora en fauna. In verband daarmee moet er in het dagelijks beheer van
groenobjecten aantoonbaar worden gewerkt met een “gedragscode bestendig beheer
groenvoorzieningen” en dient er altijd aantoonbaar zorgvuldig te worden gehandeld met
betrekking tot in het wild levende planten en diersoorten. In een enkel geval zal de
noodzaak bestaan om een ontheffing aan te vragen voor het verstoren van zwaar
beschermde soorten. In het dagelijks beheer doet zich dit echter zelden voor. Bij het
groot onderhoud kan hier wel dagelijks sprake van zijn. Een goede kennis van de
bestaande flora en fauna is daarmee een must.

Klimaatbestendige stad
De klimaatbestendige stad is een onderzoekslijn van het NKWK (Nationaal Kennis- en
innovatieprogramma Water en Klimaat). Deze onderzoekslijn wordt getrokken door het
ministerie van Infrastructuur en Milieu vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke
adaptatie.
Het gaat vooral om vier dreigingen: waterveiligheid, wateroverlast–, droogte en hitte.
Steden hebben ook met andere maatschappelijke opgaven te maken. Het is efficiënt om
klimaatadaptatiemaatregelen hier te laten mee koppelen; denk bijvoorbeeld aan
maatregelen rond waterbeheer, gezondheid, mobiliteit, groen, biodiversiteit en
herinrichting.
Het doel van de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad is om kennisverspreiding en
kennisontwikkeling te bevorderen. De nadruk ligt op het leren van praktijkexperimenten
en proefprojecten. Inhoudelijk houdt dit in dat stedelijke actoren weten wat
klimaatbestendigheid betekent voor hun sector of gebied en waar kennis en informatie
te krijgen. Maar ook hoe adaptatie mee gekoppeld en gefinancierd kan worden.
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2.2 Lokaal beleid en regelgeving
In deze paragraaf wordt een kort overzicht gegeven van de bestaande
beleidsdocumenten. Deze beleidsnota’s hebben voornamelijk een bestuurlijk karakter.
Groenstructuurplan Leiderdorp 2012-2020
In 2012 is het Groenstructuurplan uit 2000 geactualiseerd. Het groenbeleid is erop
gericht om de hoofdgroenstructuur verder te versterken en daar waar mogelijk verder
uit te bouwen. Zo zijn de Boterhuispolder en Munnikkenpolder in de afgelopen jaren
opnieuw ingericht en maken wijkparken en overgangen naar het buitengebied onderdeel
uit van de GEHS.
Waterstructuurplan Leiderdorp
Leiderdorp heeft een waterstructuurplan (nov 2013) waarin staat dat het watersysteem
voldoende bergings- en afvoercapaciteit heeft om de toegenomen hoeveelheid water als
gevolg van verstedelijking en klimaatsverandering op te kunnen vangen (kwantiteit).
Daarnaast geeft het waterstructuurplan invulling aan de waterbeleving en de
waterkwaliteit in het stedelijk gebied (kwaliteit). We werken regionaal intensief samen
op het gebied van water met het Hoogheemraadschap en de regiogemeenten.
Beheer visie openbare ruimte
De gemeente heeft in 2014 een “Beheervisie openbare ruimte” opgesteld. Deze maakt
inzichtelijk hoe de gemeente op lange termijn de openbare ruimte wil beheren. Dit stelt
een kader dat leidend is voor het uitwerken van de beheerfilosofie om te komen tot een
integraal beheerplan openbare ruimte. Dit voorliggende waterbeheerplan is daar een
onderdeel van.
Met het vaststellen van de “Beheervisie openbare ruimte” wordt beheren op basis van
beeldkwaliteit volgens het CROW-systeem de nieuwe manier van beheer. De gemeente
maakt hierin de keuze om voor alle structuurelementen in de openbare ruimte hetzelfde
kwaliteitsniveau te handhaven, namelijk: beeldkwaliteit B. Wanneer het beeld onder
deze norm scoort is ingrijpen noodzakelijk. Na de werkzaamheden moet het afgeleverde
werk voldoen aan A-kwaliteit.

(Hilgersom, 2014)
Duurzaamheidsagenda Leiderdorp 2017-2025
De duurzaamheidsagenda Leiderdorp 2017-2025 is een resultaat van intensieve
samenwerking tussen inwoners, (maatschappelijke) organisaties, onderwijsinstellingen,
ondernemers en de gemeente. In deze agenda staat de duurzaamheidsambitie van de
gemeente vastgelegd. De ambitie van Leiderdorp is om op lange termijn, in 2050,
volledig C02-neutraal te zijn. Binnen de planperiode van deze agenda heeft de
gemeente de ambitie om de biodiversiteit te vergroten door de hoeveelheid en
diversiteit van het water en het groen te vergroten. Ook wil de gemeente samen met
het Hoogheemraadschap van Rijnland een onderzoek uitvoeren naar energieopwekking
én warmtewinning uit doorgaand water en/of de afvalwaterketen. Verder is de ambitie
om de waterstructuur robuust te maken (voldoende bergings- en afvoercapaciteit), zo
min mogelijk versnipperd, met zo min mogelijk doodlopende segmenten en goed
onderhoudbaar. (Duurzaamheidsagenda Leiderdorp 2017-2025, 2017)
Ruimtelijke Structuurvisie 2035 Leiderdorp
In december 2015 is de “Ruimtelijke Structuurvisie 2035 Leiderdorp” vastgesteld. Hierin
zijn de ruimtelijke in- en aanpassingen van het watersysteem voor de middellange
termijn beschreven. Tot 2035 voorziet de gemeente ten aanzien van het water in het
algemeen een opgave in het robuuster maken van het watersysteem, zodat de gevolgen
van het veranderende klimaat opgevangen kunnen worden.
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3 Waterbeheer in de gemeente Leiderdorp
3.1 Domeinen
Het waterbeheer in de gemeente Leiderdorp is op te splitsen in 3 sub domeinen;
oppervlaktewater, oevers en kunstwerken. Onder de term oppervlaktewater worden de
sloten, singels en vijverpartijen verstaan. De oevers zijn op te splitsen in harde oevers,
met een houten beschermingsconstructie tegen afkalving, en natuurvriendelijke oevers,
waarbij de oevers glooiend doorloopt in het water. Kades en damwanden vallen hier niet
onder. Binnen het sub domein kunstwerken voor waterbeheer kunnen we onderscheid
maken tussen duikers, stuwen, inlaten en een fontein.
3.2 Areaal oppervlaktewater
Alle watergangen in Leiderdorp vallen onder beheer van het hoogheemraadschap van
Rijnland. Rijnland maakt daarbij onderscheid tussen primair en overig water. Bij de
primaire watergangen wordt het onderhoud door het hoogheemraadschap uitgevoerd.
De aanliggende (grond-) eigenaren zijn wel ontvangstplichtig voor vrijkomende
materialen als bagger en maaisel. Leiderdorp is ontvangstplicht voor circa 18,9 km
primaire watergang.
Van de overige watergangen is de gemeente voor circa 51,1 km watergang
onderhoudsplichtig. Dit houdt in dat de gemeente verantwoordelijk is voor het op de
voorgeschreven diepte houden van de watergang en het schoonhouden van het
doorstroomprofiel.

3.3 Areaal oevers
Onder verantwoordelijkheid van de waterbeheerder valt het onderhoud aan de
beschoeide- en natuurvriendelijke oevers. De beschoeide oevers zijn veelal voorzien van
een houten oeverbescherming. Deze zijn onder te verdelen in zware en lichte
beschoeiingsconstructies. Van de zware beschoeiingsconstructies heeft de gemeente
circa 9,4 km in beheer. Van de lichte constructies zo’n 28,6 km.
Naast de beschoeide oevers heeft de gemeente ook zo’n 36,6 km aan natuurvriendelijk
ingerichte oevers. Dit zijn oevers waarbij de oever doorloopt tot in de watergang zonder
dat daar een verhoogde (harde) afscheiding is. Hierdoor kunnen planten, dieren,
amfibieën en insecten zonder barrière vanuit het water de kant op en vice versa. Soms
is er wel een onderwaterbeschoeiing aanwezig.

3.4 Areaal kunstwerken
Er zijn momenteel 195 duikers in Leiderdorp die watergangen met elkaar verbinden.
Deze moeten met enige regelmaat schoongemaakt worden. Daarnaast moet er gecontroleerd worden of de duikers nog voldoen aan de gestelde functionele en constructieve
eisen.
Stuwen reguleren het waterpeil in de watergangen. Hiervan zijn er 2 in beheer bij de
gemeente. Deze regelen het waterpeil in de permanent natte moeraszone in de
Munnikkenpolder.
Verder heeft de gemeente 26 inlaten in beheer en één fontein.

3.5 Beheerproces
Beheer is een cyclisch proces, aangevuld met ad hoc werkzaamheden naar aanleiding
van bijvoorbeeld klachten uit de omgeving. De cyclus bestaat uit beleidsontwikkeling, voorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Bij de evaluatie kan er worden besloten om het
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huidige beleid te handhaven, aan te passen of om nieuw beleid te formuleren. Door de
invloedssfeer van het beheer van het watersysteem zijn er verscheidene documenten en
instrumenten die verbonden zijn met het. Voorbeelden hiervan zijn de legger van het
Hoogheemraadschap, beheer registers, de Keur, Integrale beheersystemen,
Gemeentelijke meerjarenbegroting, voortgangrapportages.
Het waterbeheerplan richt zich op de stappen vanaf het vastleggen van beleid en het
formuleren van beleidsdoelen tot het voorstel van een maatregelenpakket. Het
beheerplan maakt zo helder zichtbaar wat, hoe en waarom de gemeente Leiderdorp
bepaalde werkzaamheden aan het watersysteem gaat uitvoeren. Door het vastleggen
van het beheerproces wordt het proces transparant en (bij)stuurbaar. Hierbij past een
systematische werkwijze. De planperiode waarover die dit beheerplan beschrijft is vijf
jaar.
Beheer watersysteem
Beleid

Plannen

Uitvoeren

Evaluatie

Europees

Waterbeheerplan:

Dagelijksonderhoud

Evaluatie monitoring

Rijks

Areaal

Groot onderhoud

Evaluatie sc houw

Provic iaal

Ambitie

Watersc hap

Func tie-eisen

Gemeentelijk

Kwaliteitsniveau

Afdeling

Strategie

Monitoring

Onderhoud

Sc houw

Financ ien

Inspec tie

Evaluatie inspec tie
Vervanging/modific atie
Evaluatie streefbeelden
Evaluatie func ties

Figuur 1 Proces beheer watersysteem

De insteek is om de beheersactiviteiten volgens een
speciale stappen systematiek te beschrijven. De reden
om deze systematiek toe te passen komt voort uit de
behoefte om een directe koppeling te leggen tussen
beleidskeuzes en het de uit te voeren werkzaamheden.
Deze systematiek zal ervoor zorgen dat nu en in de
toekomst het beheer volgens vooraf vastgestelde
stappen wordt bepaald en uitgevoerd. Dit heeft als doel
ertoe te leiden dat het beheer op vastgesteld
kwaliteitsniveau kan worden uitgevoerd waarbij
benodigde budget bekend is. Daarnaast kan er worden
aangetoond dat welk kwaliteitsniveau wordt bereikt.
Wanneer er uit de monitoring blijkt dat het gewenst
kwaliteitsniveau van een object niet wordt gehaald, dan
kan de ambitie of de beheermaatregel worden
aangepast.

Figuur 2: Cirkel van Deming PDCA

Deze werkwijze is opgezet volgens de cirkel van Deming, zie figuur 2. De cirkel
beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn.
De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit.
Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de
aandacht is. De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van Deming zijn:

PLAN:

Kijk naar huidige werkzaamheden en resultaten. Stel een plan op voor de
verbetering van de resultaten en pas de werkzaamheden daar op aan.
Stel voor de verbetering streefbeelden vast.
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Voer de geplande activiteiten gedurende de planperiode uit.
DO:
CHECK: Meet periodiek het resultaat van de activiteiten (monitoring) en vergelijk

ACT:

deze met de vastgestelde streefbeelden.
Stel de activiteiten of de streefbeelden bij aan de hand van de gevonden
resultaten bij CHECK.

3.6 Rol beheerder in de organisatie
Het dagelijks beheer van het water ligt binnen de gemeente Leiderdorp bij de beheerder
Water. De beheerder Water geeft invulling aan de taken volgend uit het
waterbeheerplan. De waterbeheerder is verantwoordelijk voor de uitvoering van
vastgesteld beleid en participeert in projecten. Hierbij geeft hij inbreng bij water
gerelateerde vragen en behartigt hij de taken van het waterbeheer.
3.7 Regulier onderhoud aan watergangen
Het operationeel beheer van het watersysteem is de specifieke zorg voor
oppervlaktewater, (natuurvriendelijke-) oevers en ondersteunende kunstwerken. In de
waterwet wordt dit kortweg aangemerkt als beheer. De waterbeheerder/rechthebbende
is verantwoordelijk voor het operationele waterbeheer.
De beheersactiviteiten zijn te onderscheiden in direct beheer en indirect beheer.
De indirecte beheersactiviteiten omvatten:
 Planvorming: Nieuwe plannen worden getoetst aan de wetgeving en beleid,
waarna eventueel gehandeld wordt om deze tot uitvoering te laten komen;
 Vergunningverlening: Dit is de bijdrage die de afdeling levert aan het
behandelen van vergunningaanvragen aangaande de sub domeinen
oppervlaktewater, natuurvriendelijke oevers en kunstwerken;
 Peilbeheer: Het peilbeheer in stedelijk gebied is het bedienen en instellen van de
kunstwerken waarbij het oppervlaktewaterpeil wordt gehandhaafd volgens de
peilbesluiten, die voorschrijven welk peil gehandhaafd moet worden;
 Schouw: Dit is het periodiek controleren van de sub-domeinen waarbij gekeken
wordt of het areaal voldoet aan de gekozen beeldkwaliteit.
De directe beheersactiviteiten watersystemen omvatten:
Het zorgdragen voor de uitvoering van concrete werkzaamheden ten behoeve van het
beheer en onderhoud van stedelijk water, zoals benoemd in dit beheerplan. Onderhoud
omvat het dagelijks- en grootonderhoud van het oppervlaktewater, de
natuurvriendelijke oevers en de kunstwerken. Met het woord beheer als onderdeel van
het beheer en onderhoud, wordt bedoeld het feitelijk beheersmatig handelen, zoals het
dagelijks beheren van stuwen. Het directe en indirecte beheer richt zich op veiligheid,
kwantiteit en kwaliteit voor zowel de hydrologische als ecologische aspecten van het
watersysteem. Bij integraal waterbeheer wordt rekening gehouden met de functies
(bebouwing, natuur, recreatie) in een gebied. Zowel het actieve als het passieve beheer
zal op integrale wijze plaatsvinden. Integraal waterbeheer kenmerkt zich door de
samenhang met de omgeving.
Bij de uitvoering van planmatig onderhoud hoort een gestructureerde aanpak. Hierbij
maken we onderscheid in vast- en variabel onderhoud. Vast onderhoud staat in de
exploitatiebegroting voor regulier beheer. Variabel onderhoud vormt over het algemeen
een investering en wordt gezien als kwaliteitsimpuls.
Kenmerkend voor vast onderhoud is:
 Dat de geprognosticeerde levensduur van een object wordt gehaald
 Dat wordt voldaan aan het gekozen kwaliteitsniveau
 Dat variabel onderhoud kan worden uitgesteld
 Dat dit gericht is op dagelijkse exploitatie.
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Vast onderhoud bestaat uit dagelijks- en grootonderhoud. Dagelijks onderhoud
omvat onder andere de (meer)jaarlijkse maaiwerkzaamheden. Er is ook
dagelijks verzorgend onderhoud zoals storingsonderhoud en het verwijderen van
zwerf-en drijfvuil. Met groot onderhoud worden activiteiten als
baggerwerkzaamheden en het herstellen van natuurvriendelijke oevers bedoeld.
Variabel onderhoud betreft het nieuw plaatsen of modificeren van een
voorziening bij het bereiken van het einde van de technische levensduur.
Hiermee wordt voorkomen dat de kwaliteit van voorzieningen onder het
interventieniveau.

Figuur 3: Kwaliteit verloop in combinatie met vast en variabel onderhoud
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4 Niveau van beheer
In Leiderdorp wordt het beheer uitgevoerd op basis van beeldkwaliteit.
Hiervoor hanteert de gemeente het CROW-systeem van beeldmeetlatten uit de
Kwaliteitscatalogus openbare ruimte.

4.1 CROW-systematiek en aanpak gemeente Leiderdorp
Om de beeldkwaliteit helder te beschrijven, hanteert het CROW vijf onderhoudsniveaus.
De vijf niveaus variëren van zeer hoog (A+) tot zeer laag (D).

Tabel 1: Tabel beoordeling onderhoudsniveau ‘s

Alle vijf de onderhoudsniveaus zijn in de praktijk aan te treffen. Om het ambitieniveau
te formuleren en eventueel voor te schrijven in een opdracht, gebruiken beheerders
alleen de niveaus A, B en C. Niveau D kan een beheerder niet kiezen als ambitieniveau
of eis, omdat op dit niveau direct onderhoud nodig is. Niveau D is slechts bedoeld om te
kunnen meten dat niveau C niet is behaald. Niveau A+ is vooral een
opleveringskwaliteit, die moeilijk voor langere tijd vast te houden is. (CROW,
Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018)
De beeldkwaliteit- oftewel het onderhoudsniveau dat binnen gemeente Leiderdorp
gehanteerd wordt is: kwaliteit A, B en C. Beeldkwaliteit B is hierbij het
onderhoudsniveau waaraan minimaal moet worden voldaan. Zodra de beeldkwaliteit
zakt naar C is onderhoud noodzakelijk. Na de werkzaamheden moet het afgeleverde
werk voldoen aan A-kwaliteit. Of het gewenste beeld gehaald wordt kan eenvoudig
achterhaald worden door te controleren op beeldkwaliteit aan de hand van de
beeldkwaliteit catalogus (bijlage 2). (Beheer visie 2014, blz. 21)
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4.2 Legger van het hoogheemraadschap van Rijnland
In de legger oppervlaktewateren van het hoogheemraadschap van Rijnland staan de
eisen van Rijnland omschreven ten aanzien van de afmetingen van de watergangen.
Ook staat hierin aangegeven wie de onderhoudsplicht en ontvangstplicht heeft. De
gemeente Leiderdorp heeft voor ongeveer 51 km aan watergangen de plicht deze te
baggeren, te maaien en schoon te houden. Daarnaast heeft de gemeente
ontvangstplicht over ongeveer 19 km watergang. Dit houdt in dat de gemeente de
vrijkomende materialen uit het onderhoud dat door Rijnland wordt uitgevoerd, dient te
ontvangen en af te voeren.

Figuur 4: Schematische dwarsdoorsnede van een oppervlaktewater (Rijnland, 2018)
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5 Dagelijks onderhoud
Binnen het waterbeheer kent men 2 soorten onderhoud: buitengewoon- en
gewoon onderhoud. Het buitengewoon- of groot onderhoud wordt besproken
in hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk focussen we ons op gewoon- of dagelijks
onderhoud.

5.1 Watergangen
Het dagelijks onderhoud aan de 51 km watergangen bestaat uit het schoonhouden van
het oppervlaktewater door middel van:
 Maaien en verwijderen van drijflagen en/of (woekerende) onderwater-vegetatie
uit het water ten behoeve van het doorstroomprofiel en waterkwaliteit;
 Op locaties waar veel bomen langs de watergang staan, zoals in De Houtkamp,
worden in het najaar de bladeren door middel van bladvissen uit de watergang
gehaald.
Het verwijderen van zwerfafval, ook wel welvaartsvuil genoemd, wordt door reiniging
gedaan en valt daarom buiten dit beheerplan.
De afgelopen jaren is gemiddeld € 109.519 benodigd geweest voor het dagelijks
onderhoud aan de watergangen. In lijn met voorgaande jaren nemen we dit bedrag op
als jaarlijks benodigd in dit beheerplan.

5.2 Duikers
Bij duikers beperkt het dagelijks onderhoud zich tot het monitoren van de doorstroming.
Indien noodzakelijk moet de in- en uitstroomzijde van de duiker vrij gemaakt worden
van drijfvuil, zodat het water vrijelijk door de duiker kan stromen.
De afgelopen jaren is er niet actief gecontroleerd of de doorstroming van de duikers in
orde is. Met het oog op de klimaatsverandering en toenemende forse buien is hiervoor
in dit beheerplan wel budget opgenomen. Voor het jaarlijks steekproefsgewijs
monitoren van de doorstroming van circa 50% van de duikers is in totaal € 1.950
geraamd.

5.3 Stuwen
Bij stuwen draagt het dagelijks onderhoud bij aan een goede werking van de stuw. De
bouwkundige constructie van de klep, schuif, damwand of behuizing moet het
functioneren niet belemmeren. De mechanische aandrijving moet werken. En drijfvuil
moet worden verwijderd.
5.4 Inlaten
Ook bij inlaten richt het dagelijks onderhoud zich op de bouwkundige- en mechanische
constructie en het verwijderen van drijfvuil voor de in- en uitstroomopening.
5.5 Beschoeiingen
Het dagelijks onderhoud aan beschoeiingen is verwaarloosbaar. Een beschoeiing hoeft
pas onderhouden te worden als deze stuk gaat. Herstel door middel van reparaties aan
een kapotte beschoeiing valt onder dagelijks onderhoud. Jaarlijks wordt zo’n 75 à 100
meter beschoeiing hersteld.
De afgelopen jaren is gemiddeld € 28.643 benodigd geweest voor het herstellen van de
beschoeiingen. In lijn met voorgaande jaren nemen we dit bedrag op als jaarlijks
benodigd in dit beheerplan.
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5.6 Natuurvriendelijke oevers
Van de natuurvriendelijke oevers wordt jaarlijks een derde gemaaid. De
werkzaamheden ten behoeve van het in standhouden van natuurvriendelijke oevers
gebeurt veelal op inzicht van een ecologisch expert. Het is wenselijk om de kwaliteits-/
streefbeelden voor de NVO’s nader uit te werken, zodat er een meetlat ontstaat voor de
verschillende typen NVO’s. Hiermee wordt er structuur aangebracht in dit beheer.
Door ophoping van afgestorven plantmateriaal en door de aanvoer en neerslag van fijne
organische deeltjes, vindt er verlanding plaats op de natuurvriendelijke oever. Jaarlijks
wordt van 10% van de verlande oevers dit proces teruggezet in successie (lees:
ontwikkeling). Door middel van een mes- of tandenbak of een knijperbak wordt het
materiaal uit de verlande oever verwijderd. Eventueel wordt het profiel geherprofileerd.
Daarnaast dient opschot, ontwikkeling van struik-/wilgen vegetatie, te worden
verwijderd. Het uitkrabben van de oevers en verwijderen van opschot zijn momenteel
niet opgenomen in het lopende onderhoudscontract, maar dienen in de toekomst hierin
wel meegenomen te worden om de NVO in stand te houden.

5.7 Fontein
De gemeente Leiderdorp heeft 1 fontein in beheer. Deze staat aan de Laan van
Berendrecht. De fontein moet gecontroleerd worden op een goede werking. Verder richt
het onderhoud zich op de elektrische- en mechanische aandrijving, het verwijderen van
vuil voor de aanzuiging en het onderhoud van de constructie.

Foto 1: Fontein aan de Laan van Berendrecht. (Foto: P. Tibboel)
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6 Groot onderhoud
6.1

Watergangen

Het buitengewoon of groot onderhoud aan watergangen bestaat uit het op de
voorgeschreven diepte en breedte houden van de watergang door te baggeren. De
voorgeschreven afmetingen staan in de Legger Oppervlaktewateren van het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Gemiddeld moet een watergang eens in de 5 tot
10 jaar worden gebaggerd. Dit is afhankelijk van de mate waarin een watergang
verontdiept, de aanwas. De aanwas wordt in belangrijke mate bepaald door
bladinval en de grondsoort van de waterbodem. Door jaarlijks bladvissen in de
watergangen waar veel bomen staan, wordt de aanwas van baggerspecie
vertraagd.
Vanaf 2017 is een inhaalslag gemaakt in het achterstallig groot onderhoud aan de
watergangen. Sinds die tijd zijn de meest urgente watergangen, circa 35% van het
areaal verspreid door het dorp en in het buitengebied, gebaggerd.

Foto 2: Baggerwerkzaamheden in De Baanderij najaar 2017 (foto: De Aquanoom)

6.2

Duikers

Het reinigen van het doorstroomprofiel van duikers wordt over het algemeen
gelijktijdig met de baggerwerkzaamheden uitgevoerd.
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6.3

Natuurvriendelijke oevers

Groot onderhoud aan een natuurvriendelijke oever bestaat uit het herinrichten van
de oever, wanneer deze niet de gewenste ontwikkeling laat zien. Ook het
omvormen van een bestaande reguliere oever naar een natuurvriendelijke oever
kan als groot onderhoud worden gezien. Dergelijke werkzaamheden worden als
project ingericht en vallen derhalve buiten dit beheerplan.
6.4

Fontein

De fontein aan de Laan van Berendrecht moet periodiek gecontroleerd worden op
constructieve schades. Deze moeten eventueel hersteld worden. Verder dienen
elektrische- en mechanische onderdelen periodiek vervangen te worden. Aangezien
de fontein nog relatief jong is, wordt er voor de periode van dit beheerplan geen
groot onderhoud verwacht.
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7 Vervangingen
Het vervangen van objecten wordt ingepland als met redelijke zekerheid kan
worden aangenomen dat het interventieniveau binnen afzienbare tijd wordt bereikt.
Deze afweging hangt af van:
 Kan met vast onderhoud de levensduur nog worden verlengd;
 Zijn de kosten hiervoor nog maatschappelijk verantwoord;
 Voldoet het object nog aan de technische stand van dat moment;
 Vereisen wet en regelgeving vervanging/modificatie.
Input voor deze afweging zijn inspectieresultaten, onderzoeken en/of aanpassing
van wet en regelgeving.
7.1

Beschoeiingen

Hardhouten beschoeiingen hebben een gemiddelde levensduur van 30 jaar. Door
middel van een visuele inspectie wordt aan de hand van Kwaliteitscatalogus
Openbare Ruimte van het CROW, de technische staat van de beschoeiing
beoordeeld. Zodra uit inspectie blijkt dat de beschoeiing over grotere lengte
kwaliteitsniveau C heeft, moet deze worden vervangen. Kleinere schadebeelden
kunnen mogelijk nog door middel van reparatie worden hersteld tot het vereiste
kwaliteitsniveau B.
7.2

Duikers

Algemeen wordt er voor duikers een levensduur van circa 50 jaar aangehouden. Dit
is sterk afhankelijk van het materiaal waarvan de duiker is gemaakt, de belasting
die erop wordt uitgeoefend en de draagkracht van de onderliggende grond. Zo kan
een betonnen duiker in principe veel langer mee.
Op basis van de ouderdom van de verschillende wijken, kan worden gesteld dat een
groot deel van de duikers tegen het einde van hun levensduur aanlopen. Het zou
echter zeer kostbaar worden om al deze duikers in een grootschalig onderzoek te
laten inspecteren. Er wordt daarom voorgesteld om in 2020 door middel van een
inventarisatie en een (risico-) analyse een selectie te maken van de duikers die
geïnspecteerd moeten worden. Duikers die op basis van deze methode als risicovol
worden beoordeeld, moeten vervolgens met een camerarobot worden
geïnspecteerd. Hiervoor worden de duikers drooggezet en schoongemaakt. Het
eventueel vervangen van een duiker wordt, zoveel mogelijk, gelijktijdig met het
groot onderhoud van de bovenliggende (weg-) constructie gecombineerd. Tegelijk
is het raadzaam om bij de voorbereiding van reconstructie projecten na te gaan of
de binnen het werkgebied aanwezige duikers nog voldoende rest levensduur
hebben tot een mogelijke volgende reconstructie of deze preventief te vervangen.
7.3

Stuwen

Van de te onderhouden stuwen wordt aan de hand van de NEN 2767-4 de
technische staat bepaald. Aan de hand van het resultaat wordt de ambitie en het
onderhoudsregime gecontroleerd en zo nodig aangepast. Periodiek wordt de stuw
zo nodig van nieuwe onderdelen voorzien. Indien noodzakelijk wordt de stuw
vervangen.
7.4

Fontein

De fontein aan de Laan van Berendrecht is enkele jaren geleden geplaatst. Er wordt
daarom gedurende de looptijd van dit waterbeheerplan geen rekening gehouden
met vervanging ervan.
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8 Inspectie systematiek
Monitoring van het domein water in de openbare ruimte kan bestaan uit 3 type
inspecties. Dit zijn schouwen, visuele inspecties onderhandbereik, zoals volgens de
NEN2767-4, en gericht technische inspectie, het zogenaamde nader onderzoek.
8.1

Schouwen

Sinds 2018 wordt water als beheergroep meegenomen in de jaarlijkse
beleidsschouw. De beleidsschouw is een meting van de kwaliteit van de openbare
ruimte op basis van de CROW-systematiek “Kwaliteitshandboek openbare ruimte”
kortweg KOR 2018 met behulp van zogenaamde beeldmeetlatten. Deze meting
wordt 2 maal per jaar uitgevoerd. Hiermee wordt gecontroleerd of alle
beheergroepen van de openbare ruimte minimaal voldoen aan de gewenste
kwaliteit B. De
8.2

Visuele inspectie

Visuele inspecties worden ingezet voor het bepalen van het grootonderhoud.
Visuele inspecties worden 1 keer per jaar tot ongeveer 1 keer per 5 jaar uitgevoerd.
Er wordt gebruik gemaakt van klein handgereedschap. Deze inspecties zijn
gekoppeld aan onderhoudsmaatregelen met de TAO-strategie en bepalen de
technische conditie en de verzorgingsstaat van een object. Als norm kan gebruik
gemaakt worden van de NEN 2767-4, de inspectienorm voor kunstwerken. Ook het
inmeten van watergangen om het volume baggerspecie te bepalen aan de hand van
een quickscan is een visuele inspectie. Hierbij wordt op willekeurige plekken in de
watergang een meting verricht waarbij het verschil tussen schouwpeil = waterlijn
en de bovenzijde van de bagger laag wordt gemeten. Met deze meting kan de
planning van de noodzaak tot baggeren bepaald worden. Andere vormen van
visuele inspectie zijn het inspecteren van duikers en het inspecteren van NVO
volgens de Tensley methode en het inspecteren van beschoeiing aan de hand van
het Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte van het CROW. Voor een aantal functies
van het watersysteem moeten nog inspectiemethoden worden uitgewerkt.
De afgelopen jaren was er geen structureel bedrag gereserveerd voor het uitvoeren
van dergelijke inspecties. In dit beheerplan is jaarlijks structureel € 30.000
opgenomen voor het uitvoeren van inspecties.
8.3

Gerichte technische inspectie/nader onderzoek

Deze vorm van inspecteren volgt een van de hierboven beschreven
inspectievormen. Als uit de schouw of een visuele inspectie blijkt dat de technische
staat van een object zorgelijk is en dat er een redelijke kans is op functieverlies of
risico voor veiligheid dan wordt een gericht technisch onderzoek gedaan. Hierbij
wordt het desbetreffende object grondig geïnspecteerd. Dit zijn vaak specialistische
onderzoeken. Er kan hierbij gedacht worden aan inspectie van duikers met een
robotcamera of het gedetailleerd inpeilen van watergangen. Deze inspecties worden
uitgevoerd als er een gerede kans bestaat dat het object vervangen of
gemodificeerd moet worden.
8.4

Burgerparticipatie

Naast bovenstaande inspectie methoden maakt de gemeente Leiderdorp ook
gebruik van inbreng van burgers. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van de
volgende mogelijkheden:
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Enquêtes
Door te enquêteren kan gemeten worden hoe inwoners de kwaliteit van de
openbare ruimte ervaren. Bewoners kunnen op eenvoudige wijze hun ervaringen
aangeven.
Omdat er op beeldkwaliteit beheerd gaat worden kunnen de bewoners de openbare
ruimte goed controleren. De technische staat van de openbare ruimte kan hier niet
in verwerkt worden. Hier wordt dus niet naar gevraagd.
De enquête moet door elke bewoner vrijblijvend ingevuld kunnen worden. De
uitkomsten kunnen als input dienen voor het beheer van de openbare ruimte.
De enquête moet één keer in de twee jaar uitgevoerd worden. De beste periode
hiervoor is eind mei begin juni (vanwege weersomstandigheden). De vragen
moeten zo opgesteld zijn dat de bewoners cijfers kunnen geven aan de openbare
ruimte per onderdeel. Alle structuurelementen moeten aan de orde komen om een
goed beeld te krijgen van de gehele gemeente. Naast het geven van cijfers per
onderdeel moeten de bewoners ook klachten en adviezen kwijt kunnen.
Om de enquête representatief te laten zijn is een respons van minimaal 2% nodig.
Burgerschouw
De bedoeling is om in de toekomst jaarlijks een aantal punten door verschillende
groepen bewoners te laten schouwen. Hiervoor moet een eenvoudig te begrijpen en
hanteren kwaliteitshandboek opgesteld worden. Met het schouwen moet er
minstens één punt per wijk/gebied behandeld worden. Wanneer het punt niet
voldoet aan de kwaliteit die eraan toegekend is moet achterhaald worden hoe dit
opgelost kan worden. Door dit jaarlijks samen met de enquête uit te voeren, kan
gekeken worden of de ambities gehaald zijn. Deze aanpak wordt nog nader
uitgewerkt in een communicatieplan.
Meldingen
Klachten en meldingen die via Melding Openbare Ruimte binnenkomen worden door
de serviceteams op de huidige wijze behandeld. Dit zorgt ervoor dat de
klanttevredenheid goed blijft en heeft een positieve uitwerking op de vastgestelde
ambities in de wijken. Daarnaast zorgen de meldingen ervoor dat er in kleine mate
feedback plaatsvindt op het beheer van de openbare ruimte.
De gemeente moet binnen vier werkdagen antwoord hebben gegeven op een
melding. Wanneer er binnen de vier werkdagen geen antwoord is, moet er in
overleg met de burger een nieuwe datum afgesproken worden voor het antwoord.
Dit principe wordt nu ook gehanteerd binnen de gemeente.
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9 Kwantiteit geïnspecteerd domein
9.1

Areaal

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de hoeveelheden die
vallen binnen het waterbeheerplan. De hoeveelheden zijn gebaseerd op door de
gemeente Leiderdorp aangeleverde gegevens.
Taak beheer en
onderhoud

Areaal (km Aantal keer Opmerking
of
hoeveelheid)
Baggeren
51 km
1 x per 5 – Watergangen worden gebaggerd conform de
Onderhoudsplicht (OHP)
10 jaar
Legger, wanneer de ingreepmaat wordt
overschreden.
Baggeren Ontvangstplicht 19 km
1 x per 8
Op initiatief van het hoogheemraadschap van
(OVP)
jaar
Rijnland.
Bladvissen
12 km
1x per jaar Half en geheel beschaduwde watergangen
Maaien
51 km
1 – 2 x per Alle watergangen worden 1x per jaar bij najaar
jaar
schouw op orde gebracht. Circa 20% van het
areaal wordt 2x per jaar gemaaid.
Verwijderen kroos en flab n.v.t.
Gebeurt incidenteel bij calamiteit
Reinigen duikers
196
1 x per 5 – Duikers worden binnen de
10 jaar
baggerwerkzaamheden gereinigd.
Stuwen
2
1 x per 20
Jaarlijks vindt onderhoud plaats. Wanneer
jaar
noodzakelijk worden onderdelen of de hele stuw
vervangen.
Inlaten
26
1 x per 40
Jaarlijks vindt onderhoud plaats. Wanneer
jaar
noodzakelijk worden onderdelen of de hele
inlaat vervangen.
Beschoeiing
39 km
1 x per 30
Eens per 5 jaar technische inspectie. Kleine
jaar
schades worden hersteld. Wanneer noodzakelijk
wordt de beschoeiing vervangen.
NVO-flauwe oevers
37 km
Jaarlijks
Er wordt jaarlijks gemaaid en opschot
verwijderd. Wanneer noodzakelijk wordt de
oever uitgekrabd.
NVO-plas-dras
1,5 km
Jaarlijks
Er wordt jaarlijks gemaaid en opschot
verwijderd. Wanneer noodzakelijk wordt de
oever uitgekrabd.
Onderhoud fontein
1
1 x per 15
Jaarlijks vindt onderhoud plaats. Wanneer
jaar
noodzakelijk worden onderdelen of de hele
fontein vervangen.
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10 Kwaliteit geïnspecteerd domein
10.1 Actuele kwaliteit
De gemeente heeft in 2014 een uitgebreide inventarisatie en inspectie laten
uitvoeren naar de (technische) staat van het areaal water (bagger, duikers en
oevers). Ten aanzien van het areaal bagger heeft er in 2016 nog een actualisatie
plaatsgevonden in verband met de ontwikkelingen in de Boterhuispolder.
In voorbereiding op de dit waterbeheerplan is er begin 2018 een quickscan
uitgevoerd op delen van het areaal oevers en duikers. Voor het areaal oevers betrof
dit 65 oevervakken met een totale lengte van circa 6,5 km, waarvan in 2014 de
restlevensduur als < 5 jaar werd ingeschat. Van de duikers zijn 18 duikers, die in
2014 een technisch visuele beoordeling matig tot slecht hadden gescoord, in de
quickscan meegenomen.
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de kwaliteit van het huidige
areaal op basis van de nu bekende gegevens.
Taak beheer en
onderhoud

Areaal (km Aantal keer Opmerking
of
hoeveelheid)
Baggeren
51 km
1x per 5 –
Watergangen worden gebaggerd conform de
Onderhoudsplicht (OHP)
10 jaar
Legger, wanneer de ingreepmaat wordt
overschreden.
Baggeren Ontvangstplicht 19 km
1x per 8
Op initiatief van het hoogheemraadschap van
(OVP)
jaar
Rijnland.
Bladvissen
12 km
1x per jaar Half en geheel beschaduwde watergangen
Maaien
51 km
1 - 2x per
Alle watergangen worden 1x per jaar
jaar
voorafgaand aan de najaar schouw op orde
gebracht. Circa 20% van het areaal wordt 2x
per jaar gemaaid.
Verwijderen zwerfafval
1,5 km
5x per jaar Er wordt uitgegaan van circa 3% van het areaal
Verwijderen kroos en flab n.v.t.
Gebeurd incidenteel bij calamiteit
Duikers
11
Duikers op korte termijn nader onderzoeken op
technische staat d.m.v. ATU-methode en
eventueel camera inspectie.
Stuwen
2
Inlaten
26
Eens in de 5 jaar technisch inspectie uitvoeren
(laatste was in 2014)
Beschoeiing
3,5 km
Circa 10% van het areaal beschoeiingen moet
op korte termijn worden vervangen.
NVO-flauwe oevers
40 km
NVO-plas-dras
Onderhoud fontein
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1,5 km
1

In deze periode wordt geen groot onderhoud
verwacht.
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11 Kosten waterbeheer
Alle beheeractiviteiten brengen kosten met zich mee. In voorgaande hoofdstukken
zijn de beheeractiviteiten beschreven die we jaarlijks en periodiek uitvoeren ten
einde het waterbeheer uit te voeren volgens de gewenste kwaliteit. In dit hoofdstuk
zijn de onderhoudsactiviteiten gekoppeld aan het bijbehorende areaal en
eenheidsprijzen. De kosten zijn onderverdeeld in kosten ten laste van het
exploitatiebudget, voorzieningen en investeringen.
11.1 Dagelijks onderhoud
Watergangen

Oppervlaktewater

Dagelijksonderhoud

#

1
2
3
4

Omschrijving

Maaien en schonen
onderwatervegetatie vijverpartijen
Maaien en schonen
onderwatervegetatie (U)
Organisch afval (blad ed.)
verwijderen (U)
Ontvangstplicht maaisel uit primaire
watergangen (U)

Freq/jr
tbv
niveau
B

% van
het
areaal

1

100%

117200

m2

e

117.200 €

0,20

€

23.440

1

100%

51065

m

e

51.065 €

1,50

€

76.598

1

5%

51065

m

e

2.553 €

2,00

€

5.107

Areaal
100%

Exploitatie/
Eenheid Voorziening/
Investering

Hoeveelheid

Kosten/
jaar

€/eenh.

1

100%

3500

m

e

3.500 €

1,25

€

4.375

5

Watersysteemtoets (O)

1/5

100%

51065

m

e

10.213 €

1,00

€

10.213

6

Vaststellen % van areaal per
activiteit (O)

1/5

100%

51065

m

e

10.213 €

0,50

€

5.107

€

124.839

Duikers

Duikers

Dagelijksonderhoud

#

1

Omschrijving

Monitoring doorstroming (M)

Freq/jr
tbv
niveau
B

% van
het
areaal

1

50%

Areaal
100%

195

Exploitatie/
Eenheid Voorziening/
Investering
st

e

Hoeveelheid

Kosten/
jaar

€/eenh.

98 €

20,00

€

1.950

€

1.950

Beschoeiingen

Harde Oevers

Dagelijksonderhoud

#

Omschrijving

Freq/jr
tbv
niveau
B

% van
het
areaal

Areaal
100%

Exploitatie/
Eenheid Voorziening/
Investering

Hoeveelheid

Kosten/
jaar

€/eenh.

1

Vaststellen % van areaal per
activiteit (O)

1/5

100%

38854

m

e

7.771 €

0,20

€

2

Inspectie NEN 2767-4 (I)

1/5

100%

38854

m

e

7.771 €

1,00

€

7.771

3

Herstellen kleine schades lichte
oeverbescherming (U)

1

0,33%

28643

m

e

95 €

300,00

€

28.643

€

37.968

1.554

NVO Plas/drasoevers

NVO’s
De NVO’s zijn onderverdeeld in plas/dras oevers en flauwe oevers.
Dagelijksonderhoud

#

Omschrijving

1

Maaien (U)

2

Verwijderen opschot (U)

3

Uitkrabben oeverzone

4

Vaststellen % van areaal per
activiteit (O)

Freq/jr
tbv
niveau
B

% van
het
areaal

1

33%

61079

m2

e

20156 €

0,40

€

8.062

1

Areaal
100%

Exploitatie/
Eenheid Voorziening/
Investering

Hoeveelheid

Kosten/
jaar

€/eenh.

33%

77749

m2

e

25657 €

0,10

€

2.566

1/10

100%

16670

m2

e

1667 €

1,50

€

2.501

1/5

100%

77749

m2

e

15550 €

0,05

€

777

€

13.906
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NVO-Flauwe oevers

Dagelijksonderhoud

#

Omschrijving

Freq/jr
tbv
niveau
B

% van
het
areaal

Exploitatie/
Eenheid Voorziening/
Investering

Areaal
100%

Hoeveelheid

Kosten/
jaar

€/eenh.

1

Maaien (U)

1

33%

36593

m

e

12076 €

2,00

€

24.151

2

Verwijderen opschot (U)

1

5%

36593

m

e

1830 €

2,00

€

3.659

3

Uitkrabben oeverzone

1/10

100%

36593

m

e

3659 €

1,50

€

5.489

4

Vaststellen % van areaal per
activiteit (O)

1/5

100%

39744

m

e

7949 €

0,50

€

3.974

€

37.274

11.2 Groot onderhoud
Watergangen

Oppervlaktewater

Voorzieningen

#

Omschrijving

Freq/jr
tbv
niveau
B

% van
het
areaal

Exploitatie/
Eenheid Voorziening/
Investering

Areaal
100%

1

Inpeilen watergangen (I)

1/10

100%

51065

m

v

2

Uitpeilen watergangen (I)

1/10

100%

3

Baggeren (incl. VAT) (U)

1/10

100%

51065

m

300670

m2

4

Ontvangen baggerspecie uit primaire
watergangen (U)

1/10

100%

150300

m2

Hoeveelheid

Kosten/
jaar

€/eenh.

5.107 €

1,00

€

5.107

v

5.107 €

0,80

€

4.085

v

30.067 €

3,00

€

90.201

v

15.000 €

2,00

€

30.000

€

129.393

Duikers
Voor de duikers zijn geen investeringskosten in dit beheerplan opgenomen, omdat
eerst een inventarisatie en (risico-) analyse noodzakelijk zijn. Dit staat voor 2020
gepland. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt een uitvoeringsplan opgesteld.
Beschoeiingen

Harde Oevers

Investeringen

#

1
2

Omschrijving

Vervangen lichte oeverbescherming
(U)
Vervangen zware oeverbescherming
(U)

Freq/jr
tbv
niveau
B

% van
het
areaal

1/30

100%

28643

m

i

900 €

100,00

€

90.000

1/40

100%

9363

m

i

95 €

630,00

€

59.850

€

149.850

Exploitatie/
Eenheid Voorziening/
Investering

Areaal
100%

Hoeveelheid

Kosten/
jaar

€/eenh.

Stuwen

Stuwen

Investeringen

#

1

Omschrijving

Vervangen stuwen constructief
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Freq/jr
tbv
niveau
B

% van
het
areaal

1/20

100%

Exploitatie/
Eenheid Voorziening/
Investering

Areaal
100%

2

st

i

Hoeveelheid

Kosten/
jaar

€/eenh.

0 € 15.000,00

€

1.500

€

1.500
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12 Budgetten
12.1 Wijze van financieren
Het beheer en onderhoud van water wordt op drie verschillende manieren
gefinancierd. Regulier onderhoud en de overige kosten staan op de exploitatie,
baggeren wordt gefinancierd uit de voorziening IBOR. Grootschalige vervanging van
oevers en kunstwerken worden gefinancierd middels een investering.
Onderstaand is een overzicht van de beschikbare budgetten voor het beheer en
onderhoud van water opgenomen. Alle genoemde bedragen in het waterbeheerplan
2020-2029 zijn weergegeven in euro (€) en exclusief 21% omzetbelasting. Omwille
van de leesbaarheid zijn de tabellen gesplitst in 2 perioden van 5 jaar.
12.2 Exploitatie
De exploitatie voor de periode 2020-2024
EXPLOITATIE BESCHIKBAAR
Beschikbaar

Beschikbaar

2020

2021

2022

2023

2024

6222301 Veerdiensten
6224001 Waterwerken
6224001 Waterwerken
6224001 Waterwerken
6224002 Waterplan Leiderdorp

4226 Subsidie niet overheidssector
4094 Overige kosten
4297 Toevoeging in voorziening
4340 Dagelijks onderhoud
4340 Dagelijks onderhoud
Duiker inventarisatie en risicoanalyse
Kapitaallasten oud
Kapitaallasten nieuw

2.316
767
133.311
215.261
3.091
0
26.178
-

2.316
767
133.311
215.261
3.091
0
30.103
-

2.316
767
133.311
215.261
3.091
0
32.370
-

2.316
767
133.311
215.261
3.091
0
32.173
-

2.316
767
133.311
215.261
3.091
0
31.975
-

Totaal

380.924

384.849

387.116

386.919

386.721

Benodigd

Benodigd

2020

2021

2022

2023

2024

6222301 Veerdiensten
6224001 Waterwerken
6224001 Waterwerken
6224001 Waterwerken
6224002 Waterplan Leiderdorp

4226 Subsidie niet overheidssector
4094 Overige kosten
4297 Toevoeging in voorziening
4340 Dagelijks onderhoud
4340 Dagelijks onderhoud water
Duiker inventarisatie en risicoanalyse
Kapitaallasten oud
Kapitaallasten nieuw

EXPLOITATIE BENODIGD
2.316
0
110.000
222.766
40.000
50.000
26.178
0

2.316
0
110.000
222.766
40.000
0
30.103
7.196

2.316
0
110.000
222.766
40.000
0
32.370
14.347

2.316
0
110.000
222.766
40.000
0
32.173
21.452

2.316
0
110.000
222.766
40.000
0
31.975
28.512

Totaal

451.260

412.381

421.800

428.707

435.569

Verschil beschikbaar - benodigd

2020

2021

2022

2023

2024

EXPLOITATIE VERSCHIL
6222301 Veerdiensten
6224001 Waterwerken
6224001 Waterwerken
6224001 Waterwerken
6224002 Waterplan Leiderdorp

4226 Subsidie niet overheidssector
4094 Overige kosten
4297 Toevoeging in voorziening
4340 Dagelijks onderhoud
4340 Dagelijks onderhoud water
Duiker inventarisatie en risicoanalyse
Kapitaallasten oud
Kapitaallasten nieuw
Totaal

0
767
23.311
-7.505
-36.909
-50.000
0
0

0
767
23.311
-7.505
-36.909
0
0
-7.196

0
767
23.311
-7.505
-36.909
0
0
-14.347

0
767
23.311
-7.505
-36.909
0
0
-21.452

0
767
23.311
-7.505
-36.909
0
0
-28.512

-70.336

-27.532

-34.683

-41.788

-48.848

Toelichting op kostenplaatsen
6224001 Waterwerken
4297 Toevoeging in voorziening (baggeren): de hoogte van de dotatie wordt
bepaald door de baggerwerkzaamheden in de periode 2020-2029. In de periode
voorafgaand aan het beheerplan is een inhaalslag gemaakt. De eerstkomende 5
jaar zullen er daarom minder baggerwerkzaamheden nodig zijn. Er is een nieuwe
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piek voorspeld in 2025. De jaarlijkse dotatie van €110.000 is benodigd om deze
piek op te vangen.
6224001 Waterwerken
4340 Dagelijks onderhoud: dit zijn alle uitvoeringswerkzaamheden om de
afvoerende functie en de kwaliteit van de watergangen te behouden. De
werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maaien van de watergangen en
oevers en het verwijderen van kroos, blad en zwerfvuil.
6224002 Waterplan Leiderdorp
4340 Dagelijks onderhoud: de jaarlijkse kosten voor inspectie/planning van het
gehele areaal zijn gemiddeld €40.000,-. Hiervan worden de verplichte inspecties en
maatregelplannen gedurende de gehele planperiode uitgevoerd, uitgewerkt en in
het beheersysteem bijgehouden.
Duikerinventarisatie en risicoanalyse
Dit is een nieuwe post op de exploitatie en is eenmalig nodig om te komen tot een
onderhouds- en investeringsplan voor de duikerconstructies. De duikers bereiken
binnen de planperiode in sommige delen van de stad hun technische levensduur,
waardoor dit onderzoek nodig is om de te verwachten investeringen binnen en na
de planperiode in beeld te brengen.
De exploitatie voor de periode 2025-2029
EXPLOITATIE BESCHIKBAAR
Beschikbaar

Beschikbaar

2025

2026

2027

2028

2029

6222301 Veerdiensten
6224001 Waterwerken
6224001 Waterwerken
6224001 Waterwerken
6224002 Waterplan Leiderdorp

4226 Subsidie niet overheidssector
4094 Overige kosten
4297 Toevoeging in voorziening
4340 Dagelijks onderhoud
4340 Dagelijks onderhoud
Duiker inventarisatie en risicoanalyse
Kapitaallasten oud
Kapitaallasten nieuw

2.316
767
133.311
215.261
3.091
0
31.777
-

2.316
767
133.311
215.261
3.091
0
31.580
-

2.316
767
133.311
215.261
3.091
0
31.382
-

2.316
767
133.311
215.261
3.091
0
31.184
-

2.316
767
133.311
215.261
3.091
0
30.987
-

Totaal

386.523

386.326

386.128

385.930

385.733

Benodigd

Benodigd

2025

2026

2027

2028

2029

6222301 Veerdiensten
6224001 Waterwerken
6224001 Waterwerken
6224001 Waterwerken
6224002 Waterplan Leiderdorp

4226 Subsidie niet overheidssector
4094 Overige kosten
4297 Toevoeging in voorziening
4340 Dagelijks onderhoud
4340 Dagelijks onderhoud water
Duiker inventarisatie en risicoanalyse
Kapitaallasten oud
Kapitaallasten nieuw

EXPLOITATIE BENODIGD
2.316
0
110.000
222.766
40.000
0
31.777
35.527

2.316
0
110.000
222.766
40.000
0
31.580
42.496

2.316
0
110.000
222.766
40.000
0
31.382
49.419

2.316
0
110.000
222.766
40.000
0
31.184
56.297

2.316
0
110.000
222.766
40.000
0
30.987
63.130

Totaal

442.386

449.157

455.883

462.564

469.199

Verschil beschikbaar - benodigd

2025

2026

2027

2028

2029

EXPLOITATIE VERSCHIL
6222301 Veerdiensten
6224001 Waterwerken
6224001 Waterwerken
6224001 Waterwerken
6224002 Waterplan Leiderdorp

4226 Subsidie niet overheidssector
4094 Overige kosten
4297 Toevoeging in voorziening
4340 Dagelijks onderhoud
4340 Dagelijks onderhoud water
Duiker inventarisatie en risicoanalyse
Kapitaallasten oud
Kapitaallasten nieuw
Totaal
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0
767
23.311
-7.505
-36.909
0
0
-35.527

0
767
23.311
-7.505
-36.909
0
0
-42.496

0
767
23.311
-7.505
-36.909
0
0
-49.419

0
767
23.311
-7.505
-36.909
0
0
-56.297

0
767
23.311
-7.505
-36.909
0
0
-63.130

-55.863

-62.832

-69.755

-76.633

-83.466
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12.3 Voorziening
De geprognotiseerde beginstand van de voorziening is op 1-1-2020 is €200.000,-.
In onderstaande tabellen is het verloop van de voorziening water over de
planperiode 2020-2029 weergegeven. De kosten voor het baggeren zijn inclusief
20% VAT-kosten.
Voorziening
WATER
Beginstand
Dotatie
Onttrekking baggeren
Ontrekking OVP Rijnland
Eindstand

2020

2021

2022

2023

2024

200.000
110.000
-13.000
-30.000
267.000

267.000
110.000
-66.100
-30.000
280.900

280.900
110.000
-17.130
-30.000
343.770

343.770
110.000
-13.020
-30.000
410.750

410.750
110.000
-30.510
-30.000
460.240

WATER
Beginstand
Dotatie
Onttrekking baggeren
Ontrekking OVP Rijnland
Eindstand

2025

2026

2027

2028

2029

460.240
110.000
-430.530
-30.000
109.710

109.710
110.000
-93.690
-30.000
96.020

96.020
110.000
-90.030
-30.000
85.990

85.990
110.000
-96.990
-30.000
69.000

69.000
110.000
-30.780
-30.000
118.220

Voorziening

12.4 Investeringen
De inspectie van de beschoeiingen vindt plaats in 2019, na het vaststellen van dit
waterbeheerplan. Er is een inschatting gemaakt van de benodigde
vervangingskosten voor de beschoeiingen van €150.000 inclusief 15% VAT-kosten.
INVESTERINGEN
Beschikbaar

2020

IBOR Water - duikers oranjewijk en doeskwartier
100.000
IBOR Water - duiker onder de Oude Spoorbaan
60.000
lichte beschoeiingen
Zware beschoeiingen
Stuwen
0
Totaal

160.000

Benodigd

2020

IBOR Water - duikers oranjewijk en doeskwartier
100.000
IBOR Water - duiker onder de Oude Spoorbaan
60.000
lichte beschoeiingen
90.000
Zware beschoeiingen
60.000
Stuwen
1.500

2021

2022

0
0
-

2023

0
0
-

2024

0
0
-

0
0
-

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

2022

2023

2024

90.000
60.000
1.500

90.000
60.000
1.500

90.000
60.000
1.500

90.000
60.000
1.500

Totaal

311.500

151.500

151.500

151.500

151.500

Verschil beschikbaar - benodigd

2020

2021

2022

2023

2024

0
0
-90.000
-60.000
-1.500
-151.500

0
0
-90.000
-60.000
-1.500
-151.500

0
0
-90.000
-60.000
-1.500
-151.500

0
0
-90.000
-60.000
-1.500
-151.500

IBOR Water - duikers oranjewijk en doeskwartier
0
IBOR Water - duiker onder de Oude Spoorbaan
0
lichte beschoeiingen
-90.000
Zware beschoeiingen
-60.000
Stuwen
-1.500
Totaal
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INVESTERINGEN
Beschikbaar

2025

2026

IBOR Water - duikers oranjewijk en doeskwartier
0
IBOR Water - duiker onder de Oude Spoorbaan
0
lichte beschoeiingen
Zware beschoeiingen
Stuwen
0
Totaal

Benodigd

-

0

2025

IBOR Water - duikers oranjewijk en doeskwartier
IBOR Water - duiker onder de Oude Spoorbaan
lichte beschoeiingen
90.000
Zware beschoeiingen
60.000
Stuwen
1.500

2027

0
0

2028

0
0
-

2029

0
0
-

0
0
-

0

0

0

0

0

0

0

0

2026

2027

2028

2029

90.000
60.000
1.500

90.000
60.000
1.500

90.000
60.000
1.500

90.000
60.000
1.500

Totaal

151.500

151.500

151.500

151.500

151.500

Verschil beschikbaar - benodigd

2025

2026

2027

2028

2029

0
0
-90.000
-60.000
-1.500
-151.500

0
0
-90.000
-60.000
-1.500
-151.500

0
0
-90.000
-60.000
-1.500
-151.500

0
0
-90.000
-60.000
-1.500
-151.500

IBOR Water - duikers oranjewijk en doeskwartier
0
IBOR Water - duiker onder de Oude Spoorbaan
0
lichte beschoeiingen
-90.000
Zware beschoeiingen
-60.000
Stuwen
-1.500
Totaal
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13 Planning jaarschijven 2020-2029
De planning voor de onderhoud- en beheertaken binnen de periode 2020 tot en met
2024 staat beschreven in dit hoofdstuk.
13.1 Planning taken voor de periode 2020-2029
De beheer- en onderhoudstaken voor de komende 10 jaar staan samengevat in
onderstaande tabel.
Beheertaak
Baggeren

Risico gestuurd
Ja

Bladvissen
Maaien najaar
schouw
Ad hoc
werkzaamheden /
incidenten
Onderhoud /
vervanging duikers

Ja
Nee

Planning periode 2020-2029
Op basis van een inventarisatie in 2019 wordt de
baggerplanning geactualiseerd.
1 x per jaar (periode van bladval -> najaar)
1 x per jaar (late najaar)

Nee

Gedurende het gehele jaar door mogelijk

Ja o.b.v. het nog
op te stellen
vervangingsplan

Onderhoud /
renovatie fontein

Nee

In 2020-2021 stelt de gemeente een investerings- en
vervangingsplan op. Uit dit plan volgt welke opgave de
gemeente heeft voor vervangen duikers in de periode
2021-2029
Renovatie of vervanging van de fontein wordt niet in
deze planperiode verwacht. wel vindt er een
technische inspectie plaats

Tabel 13.1 Overzicht planning werkzaamheden in periode 2020-2029
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14 Meerjaarcomplex
Een deel van de watergangen die moet in periode 2020 t/m 2029 tweemaal
gebaggerd worden omdat er dusdanig veel bagger in de watergang is ontstaan dat
deze onvoldoende diep is geworden. In de voorgaande jaren is circa 35% van het
areaal van de watergangen in Leiderdorp gebaggerd. In 2019 wordt een nieuwe
inventarisatie gedaan om de baggernoodzaak in Leiderdorp in beeld te brengen.
Daaruit volgt een geactualiseerde meerjarenplanning van te baggeren
watergangen, omdat deze dan volgens het model onvoldoende diep zullen zijn.
Een toekomstberekening laat op basis van de huidige gegevens zien dat er
gemiddeld over de periode 2020 tot en met 2029 EUR 1,4 miljoen benodigd is. Dat
betekent €140.000,- per jaar.
Door in de komende jaren goed te kijken naar de (her)gebruiksmogelijkheden van
de baggerspecie en de locatie waar de bagger naar toe wordt gebracht, kan
mogelijk nog een optimalisatie worden bereikt.
De inventarisatie en (risico-) analyse van duikers die in 2020 plaatsvindt, zal meer
inzicht geven in de kosten die gemoeid zijn bij onderhoud en eventueel vervanging
van duikers. Hiervoor wordt de komende jaren een vervangings- en
investeringsplan opgesteld.
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Bijlagen
Bijlage 1: Overzichtskaart areaal waterbeheer
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Bijlage 2: Beeldmeetlat KOR 2018
Voorbeeld beeldmeetlat domein Water uit “Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte
2018”
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