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1 INLEIDING 

1.1  Aanleiding 

Op 13 december 2010 heeft de gemeenteraad het Waterplan Leiderdorp 2011 – 2015 vastgesteld. Eén 

van de maatregelen die in het waterplan is opgenomen, is het opstellen van een waterstructuurplan. Dit 

waterstructuurplan moet versnippering van het watersysteem voorkomen. Ook dient het waterstructuurplan 

als input voor de nog op te stellen ruimtelijke structuurvisie voor Leiderdorp. 

 

1.2  Doelstelling en afbakening 

Dit waterstructuurplan dient meerdere doelen. Gemeente Leiderdorp wil haar oppervlaktewater inrichten in 

nauwe verbinding met de aanwezige natuur, om zo een duidelijke groenblauwe structuur te realiseren. 

Daarnaast is het realiseren van een robuust watersysteem, dat berekend is op klimaatverandering, een 

doel. Tot slot moet voorkomen worden dat het watersysteem, door bijvoorbeeld stedelijke ontwikkelingen, 

versnippert. 

 

Het waterstructuurplan geeft een ruimtelijke (lange termijn) visie op het watersysteem in Leiderdorp. De 

Watervisie uit het waterplan wordt concreter uitgewerkt. Het waterstructuurplan wordt integraal opgesteld 

voor zowel het stedelijk- als het landelijk gebied in de gemeente Leiderdorp en geeft een visie op het 

oppervlaktewater van Leiderdorp met de verschillende functies die het watersysteem heeft.  

 

Dit waterstructuurplan betreft het oppervlaktewater. Het gaat niet over drink-, grond- en rioolwater, hoewel 

er uiteraard wel nauwe relaties liggen met het oppervlaktewater. De plannen voor grondwater en riolering 

staan in het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (vGRP). 

 

1.3  Proces 

Gemeente Leiderdorp heeft dit waterstructuurplan opgesteld in nauwe afstemming met alle partijen die 

een belang hebben in de waterstructuur van Leiderdorp: 

 Hoogheemraadschap Rijnland is nauw betrokken in de planvorming; 

 middels een werksessie is afgestemd met de verschillende afdelingen binnen de gemeente die zich 

bezig houden met het beheer en de ontwikkeling van de openbare ruimte.  

 middels een externe werksessie is de input gevraagd van organisaties die een belang hebben in de 

waterstructuur van Leiderdorp. 

 met een enquête via het burgerpanel zijn de burgers van Leiderdorp gevraagd input te leveren. 

 

1.4 Doorvertaling naar ruimtelijke structuurvisie 

Water is een sturend principe voor de ruimtelijke ordening. Daarmee is water een belangrijk thema in de 

ruimtelijke structuurvisie. In dit waterstructuurplan worden de visie, de kansen en knelpunten en de 

maatregelen van het watersysteem besproken op basis van hoofdfuncties, namelijk waterberging/afvoer, 

waterbeleving, waterrecreatie en waternatuur. Op de functiekaarten (zie bijlage 1) van dit 

waterstructuurplan staat het belang van water met de te nemen maatregelen per hoofdfunctie ruimtelijk 

weergegeven. De ruimtelijke structuurvisie, met als input het waterstructuurplan, vormt een toetsingskader 

voor ruimtelijke plannen en een basis voor planologische verankering van de wateropgave. 
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1.5  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de huidige waterstructuur met haar functies en kwaliteiten beschreven. Hoofdstuk 3 geeft 

een visie op de waterstructuur voor de toekomst en laat zien welke knelpunten en kansen er zijn. Tot slot 

wordt in hoofdstuk 4 weergegeven welke maatregelen genomen worden en wat de kosten daarvan zijn.  
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2  HUIDIGE WATERSTRUCTUUR LEIDERDORP 

2.1  Beschrijving hoofdwaterstructuur 

Het watersysteem: een blauwe ring 

Leiderdorp is ontstaan op een voormalig laagveenmoeras. De eerste bewoning is als lintbebouwing op de 

hoger gelegen, zanderige oeverwal langs de Oude Rijn ontstaan. De vroege grenzen van Leiderdorp 

werden bepaald door het water. In de zevende en achtste eeuw begonnen de Leiderdorpers met 

inpolderen. Vanaf begin 20ste eeuw groeide de lintbebouwing langzaam verder uit tot het huidige 

Leiderdorp. De polders in het noorden zijn het oudst en worden gekenmerkt door een onregelmatige 

blokverkaveling, terwijl in polder Achthoven in het zuiden van de gemeente een regelmatige 

slagenverkaveling is. 

Figuur 2.1  Boezemwatergangen Oude Rijn (links) en Dwarswatering (rechts) 

 

De kern van Leiderdorp wordt omringd door de Oude Rijn, de Dwarswatering, de Zijl en de Does. Deze 

waterwegen vormen als het ware een blauwe ring om Leiderdorp heen. Het grootste deel van de kern 

Leiderdorp ligt hierbinnen, behalve de wijk Leyhof en sport- en recreatiepark Bloemerd, die liggen ten 

noordoosten van de Dwarswatering. De Dwarswatering (in het oosten) komt uit op de Zijl (in het noorden) 

en de Does (in het zuiden). De Zijl verbindt de Kagerplassen met de Oude Rijn (zuidwesten). De Does sluit 

aan op de Dwarswatering en de Oude Rijn. 

Naast deze brede en hoger gelegen boezemwatergangen is er een groot aantal hoofdwatergangen en 

overige watergangen (sloten en waterlopen). De meeste hiervan liggen op polderniveau. Alle sloten en 

waterlopen van Leiderdorp komen (indirect, via gemalen) uit op de hoofdwatergangen. Ze volgen de oude 

kavel-, en ontginningsrichting, haaks op de hoofdwatergangen. Leiderdorp kent daarnaast een aantal 

watervlakken, bijvoorbeeld de jachthaven en de Buitenhofvijver. In het park de Houtkamp en het sport- en 

recreatiepark De Bloemerd is relatief veel oppervlaktewater aanwezig in de vorm van kleine vijvers en 

waterlopen. 

 

Water is structuur- en beeldbepalend 

De hoofdwatergangen vormen met de kleinere watergangen een samenhangende structuur in de 

openbare ruimte van Leiderdorp. Water bepaalt de structuur om en in de bebouwde kom. De rondom 

Leiderdorp gelegen boezemwatergangen zijn breed en hoog gelegen en daardoor goed zichtbaar.  
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De Oude Rijn is een belangrijk verbindend element binnen het bebouwde gebied. De rivier is 

structuurbepalend voor de ruimtelijke opbouw. En vanuit de cultuurhistorie is het een belangrijk onderdeel 

van de ontstaansgeschiedenis van Leiderdorp. De bomenrij langs de rivier, die grotendeels al weer is 

teruggebracht, versterkt de beleving van de Oude Rijn met het langs liggende jaagpad. 

Figuur 2.2   In Leiderdorp is water structuur- en beeldbepalend 

 

De kleinere waterlopen in de bebouwde kom zijn minder goed zichtbaar. Met name in het oostelijk deel 

van Leiderdorp is het water ingepakt in opgaande beplanting (bosplantsoen en ondergroei). In het 

westelijk deel is water juist formeel vormgegeven, als rechte open watergangen met harde oevers en 

strakke gazons.  

 

Peilbeheer (zie watersysteemkaart) 

Het watersysteem in Leiderdorp bestaat uit een polder- en boezemsysteem. De bebouwde kern wordt 

omgeven door boezemwater. Het boezemwater heeft een peil van 0,61 m – NAP in de zomer en 0,64 m – 

NAP in de winter. Gemiddeld wordt een peil van 0,62 m – NAP aangehouden. Het bebouwde gebied van 

Leiderdorp ligt voor een groot deel binnen vier polders: 

 de Kalkpolder (peilbesluit vastgesteld januari 2001): 

 de Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder (MZM-polder) (peilbesluit vastgesteld 2007); 

 de Bospolder (peilbesluit vastgesteld december 1998); 

 de Boterhuispolder (peilbesluit vastgesteld november 2000). 

 

Binnen het stedelijk gebied van Leiderdorp blijft het waterpeil het hele jaar door gelijk. In het landelijk 

gebied wordt een zomerpeil en een winterpeil aangehouden.  

 

Aanvoer van water 

Op een aantal locaties wordt water vanuit de boezem ingelaten in het stedelijk watersysteem met als doel 

peilbeheer en/of doorspoeling. Dit inlaten gebeurt niet automatisch, maar op basis van ervaring en volgt de 

peilen in de Nota Peilbeheer van Rijnland. Het beleid van Rijnland is erop gericht om zo min mogelijk 

gebiedsvreemd water in te laten voor doorspoeling en bij voorkeur andere maatregelen te nemen om de 

waterkwaliteit van het watersysteem te verbeteren, zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het 

verruimen van duikers en het indien mogelijk voorkomen van doodlopende watergangen. 
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Waterberging en afvoer van water 

Afvoer van water naar de boezem vindt plaats via poldergemalen en poldermolens. Bij hevige neerslag 

wordt een deel van het wateroverschot tijdelijk in de polders zelf geborgen. Een deel wordt ook oostelijk 

van de A4 in de Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder geborgen. Met de ontwikkeling van het zogenaamde 

‘W4-gebied’ is een tijdelijk bergingstekort in het poldersysteem ontstaan. Dit tekort wordt tijdelijk 

gecompenseerd door het overschot in het boezemsysteem. 

 

Waterkwaliteit 

In 2009 en in 2013 heeft Hoogheemraadschap Rijnland de monitoring van de waterkwaliteit in Leiderdorp 

gerapporteerd. De resultaten van de toestand en trendmonitoring wijzen uit dat de waterkwaliteit in de 

periode 2003-2012 lijkt te verbeteren. De waterkwaliteit in Leiderdorp is matig tot redelijk. Het beeld in 

Leiderdorp past bij dat van de huidige verbeteringen van de waterkwaliteit in de rest van Rijnland. Er zijn 

echter nog meer verbeteringen nodig voordat er sprake is van een goede kwaliteit. Gemeente Leiderdorp 

is bezig om de emissie vanuit de riooloverstorten te beperken door maatregelen te nemen aan het 

rioolstelsel.  

Sinds begin jaren ‘70 worden de bermen langs een aantal watergangen meer natuurgericht beheerd (door 

2 maal per jaar maaien / afvoeren en baggeren (en afvoer naar slibdepot) op die locaties zodanig dat er 

geen verrijking plaatsvindt). Bij het vervangen van beschoeiingen worden gaandeweg steeds meer oevers 

natuurvriendelijk ingericht. 

 

 

2.2  Huidige functies en kwaliteiten 

De huidige functies en kwaliteiten van het water in Leiderdorp zijn onderverdeel in 4 hoofdfuncties, 

namelijk: 

1. Waterberging en -afvoer; 

2. Waterbeleving; 

3. Waterrecreatie; 

4. Waternatuur. 

 

Hoofdfunctie 1: waterberging en -afvoer 

In de enquête van het burgerpanel (zie voor een samenvatting van de enquêteresultaten bijlage 2) die in 

het kader van het waterstructuurplan gehouden is in Leiderdorp vonden bewoners de belangrijkste functie 

van het watersysteem van Leiderdorp: “Dat er in sloten voldoende bergingscapaciteit is om water op te 

vangen bij hevige regenval”. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er voldoende besef is onder de 

Leiderdorpers dat het watersysteem een belangrijke bergende en afvoerende functie heeft in perioden met 

veel regenval en dat het noodzakelijk is om het water de ruimte te geven. 

 

Hoogheemraadschap Rijnland heeft in 2009 getoetst of er voldoende ruimte is in het watersysteem van 

Leiderdorp om het water in extreme situaties te kunnen bergen. Uit deze toetsing is gebleken dat het 

watersysteem van Leiderdorp voldoende bergingscapaciteit heeft, ook in het scenario dat het klimaat 

extremer wordt. Een voorwaarde voor het goed functioneren van het watersysteem in extreme situaties is 

dat de duikers voldoende afvoercapaciteit hebben, zodat de bergingscapaciteit van het gehele 

watersysteem optimaal benut wordt. 

 

Naast de bergende en afvoerende functie in situaties met (extreme) regenval heeft het water in en rondom 

Leiderdorp ook een belangrijke functie in het op peil houden van de (grond)waterstand.  
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Hoofdfunctie 2: waterbeleving 

Water is nadrukkelijk aanwezig in Leiderdorp. Het water is beeldbepalend voor de woonwijken en de 

parken. Door heel Leiderdorp ligt een structuur van groen en water in veel gevallen gecombineerd met 

langs liggende fiets- en wandelpaden vanaf welke het water beleefd kan worden.  

In de enquête is aan de Leiderdorpers gevraag op welke manier ze gebruik maken van het water en 

daarbij komt naar voren dat het water vooral gebruikt wordt door er langs te wandelen of te fietsen. 

 

Hoofdfunctie 3: waterrecreatie 

Daarnaast heeft het water een belangrijke recreatieve functie. In de functiekaart recreatie zijn de 

recreatiemogelijkheden van het watersysteem van Leiderdorp weergegeven: 

 In de boezemwatergangen vindt naast de beroepsvaart vooral pleziervaart plaats. De pleziervaart 

gebruikt deze watergangen voor de verbinding met de Kagerplassen en de Wijde Aa, bijvoorbeeld via 

de sloepenroute of de staande mastroute. 

 In de Boterhuispolder is recentelijk een kanoroute aangelegd.  

 Langs de watergangen in Leiderdorp zijn vissteigers aanwezig. 

 In de winter wordt er geschaatst. 

 In de Buitenhof is een vijver met een strandje te vinden. Deze vijver is geen officiële zwemvijver en 

staat niet als zodanig bij de provincie vermeld. In deze vijver wordt gezwommen, terwijl de 

waterkwaliteit niet altijd voldoet aan de eisen die aan zwemwater worden gesteld.  

 Langs de watergangen liggen wandel- en fietspaden.  

Figuur 2.3  Waterrecreatie in Leiderdorp: Doeshaven (links) en watersport Weteringpark (rechts) 
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Hoofdfunctie 4: waternatuur 

Het water van Leiderdorp heeft ook een belangrijke natuurfunctie. De watergangen met de langs liggende 

oevers, groenstroken en/of bermen fungeren als ecologische verbindingszones door het stedelijk gebied. 

In het groenstructuurplan is een plan opgesteld om deze verbindingszones te realiseren en versterken (zie 

functiekaart natuur en beleving in bijlage 1). In de polders buiten het stedelijk gebied van Leiderdorp is en 

wordt ook natte natuur aangelegd. 

Figuur 2.4 Civieltechnische oevers (beschoeiingen) zijn vervangen door natuurvriendelijke oevers 
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3  VISIE OP DE WATERSTRUCTUUR VAN LEIDERDORP 

3.1  Doelstelling waterplan 

In het waterplan zijn vier doelstellingen vastgesteld voor het watersysteem van Leiderdorp in 2025. Twee 

daarvan zijn relevant voor dit waterstructuurplan, namelijk: 

 Water als verbindend element gebruiken om de samenhang en identiteit van de verschillende wijken 

in Leiderdorp te versterken. 

 Het woon- en leefklimaat voor mens en dier versterken door de waterkwaliteit op alle fronten te 

versterken en de recreatieve functies van water optimaal te benutten. 

In paragraaf 3.2 is de visie op de waterstructuur concreter uitgewerkt. In paragraaf 3.3 is op basis van 

deze visie aangegeven welke kansen en knelpunten er zijn. 

 
 

3.2 Visie waterstructuur 2025 

Water in Leiderdorp is een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Het belang en de waarde van de 

waterstructuur wordt door de Leiderdorpers nadrukkelijk onderkend. Leiderdorp heeft een goede 

waterstructuur met veel mogelijkheden om het water te beleven en om er op te recreëren en via een heel 

aantal verenigingen worden de gebruiksmogelijkheden van met name het boezemwater goed benut. Het is 

van belang om vanuit een visie te werken aan het behouden en waar nodig verbeteren van deze goede 

waterstructuur. In deze paragraaf wordt per hoofdfunctie beschreven wat de toekomstvisie is en hoe deze 

functie in de toekomst versterkt kan worden. 

 

Waterberging en -afvoer 

De toekomstige waterstructuur van Leiderdorp vormt een samenhangend geheel dat zorgt voor een goede 

ontwatering en afwatering van het eigen hemel- en kwelwater. Het water wordt zoveel mogelijk ter plekke 

vastgehouden, geborgen en dan pas afgevoerd. Het watersysteem heeft voldoende bergings- en 

afvoercapaciteit om de toegenomen hoeveelheid water als gevolg van verstedelijking en 

klimaatsverandering op te kunnen vangen. Daarnaast werkt het water verkoelend op hete dagen die als 

gevolg van klimaatsverandering vaker voor kunnen gaan komen. De waterstructuur is robuust, zo min 

mogelijk versnipperd, met zo min mogelijk doodlopende segmenten en goed onderhoudbaar. 

De watergangen in Leiderdorp hebben een belangrijke functie in het beheersen van de grondwaterstand in 

de verschillende wijken van Leiderdorp. 

 

Waterbeleving 

Het water in Leiderdorp wordt vooral beleefd vanaf de wandel- en fietspaden die langs het water liggen. 

De structuur van wandel- en fietspaden is goed en wordt goed onderhouden. In het groenstructuurplan 

van Leiderdorp is een visie opgenomen op de groenblauwe structuur binnen Leiderdorp. De groenblauwe 

structuur heeft een hoge belevingswaarde voor de mensen die er langs wandelen en fietsen. Een 

natuurvriendelijke oever geeft een landelijk gevoel. Daarom worden de watergangen, daar waar mogelijk 

en voor zover dit niet al is gebeurd, voorzien van een natuurvriendelijke oever.  

Ook buiten het bebouwde gebied van Leiderdorp zijn mogelijkheden om het water te beleven. De 

bewoners van Leiderdorp kunnen zowel in de Boterhuispolder als in Polder Achthoven en Munnikenpolder 

genieten van het mooie waterrijke landschap. 
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Waterrecreatie 

De waterrecreatie vindt voornamelijk plaats in en langs het boezemwater en concentreert zich ter plekke 

van de Doeshaven en het naast liggende Weteringpark. Daarnaast concentreert een deel van de 

waterrecreatie zich bij de Driegatenbrug langs de Dwarswatering (nabij jachthaven van Egmond). De 

Doeshaven is de centrale plek voor de recreatievaart en is goed bereikbaar via de Does. De 

Dwarswatering is niet bedoeld voor de grotere boten (hoger dan 3 meter). Deze boten varen via de Oude 

Rijn naar de Does. De watersporters hebben behoefte aan locaties om even aan wal te kunnen komen, 

voor bijvoorbeeld een dagelijkse boodschap in Leiderdorp. 

Figuur 3.1 Luchtfoto Weteringpark met recht de Doeshaven en links de Munnikenpolder 

 

De waterrecreatie van het polderwater binnen het stedelijk gebied bestaat vooral uit de waterbeleving door 

langs het water te fietsen en te wandelen. Daarnaast kan er volop gevist worden o.a. vanaf de vissteigers 

die verspreid door heel Leiderdorp aanwezig zijn. In de winter zijn er mogelijkheden om te schaatsen en 

Leiderdorp kan wellicht een startplaats voor de Molen- en Merentochten worden. Het Weteringpark is een 

centrale plek van waaruit vooral verenigingen actief gebruik maken van het water. 

Gemeente Leiderdorp streeft naar één officiële zwemlocatie binnen de gemeentegrenzen die goed 

bereikbaar is voor de inwoners van Leiderdorp. Dit kan de Buitenhofvijver zijn mits de kwaliteit door 

maatregelen verbeterd kan worden. Dit kan ook een te realiseren strandje in het Weteringpark zijn. 

 

Waternatuur 

Door heel Leiderdorp ligt een structuur van natuurvriendelijke verbindingszones langs de watergangen. 

Deze verbindingszones verhogen de natuurwaarde in en langs het water. Buiten het bebouwde gebied is 

een aantal locaties specifiek ingericht voor een hoge waternatuurwaarde. De Munnikenpolder bijvoorbeeld 

heeft een functie voor waterberging en waternatuur. Ook in de Boterhuispolder en in Polder Achthoven zijn 

delen ingericht voor waternatuur. 

De waterkwaliteit van de watergangen binnen het stedelijk gebied van Leiderdorp is van voldoende 

niveau. Deze watergangen houden hun functie om in extreme situaties water van riooloverstorten te 

ontvangen. Door verbeteringen in het rioolstelsel worden deze riooloverstorten wel minder en schoner, 

maar de riooloverstorten blijven noodzakelijk. Streven naar een hoge waterkwaliteit is daarom niet reëel. 

Gemeente Leiderdorp heeft via de bestemmingsplannen vastgelegd waar steigers toegestaan zijn. Vanuit 

ecologie is het wenselijk om de hoeveelheid steigers zo veel mogelijk te beperken. 
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3.3 Knelpunten en kansen 

De huidige waterstructuur biedt al veel mogelijkheden voor de gewenste waterfuncties uit de visie. Dit 

waterstructuurplan is er op gericht om de kansen die zich voordoen om deze waterfuncties te versterken 

maximaal te benutten en knelpunten die er op dit moment nog zijn op te lossen. Vanuit de werksessies en 

de enquête van het burgerpanel zijn kansen en knelpunten naar voren gekomen. De kansen en 

knelpunten zijn onderverdeeld per hoofdfunctie. 

 

Knelpunten B
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Het W4 gebied heeft tijdelijk een bergingstekort. x    

In het Zijlkwartier, de Vogelwijk, de Kerkwijk, Oranjewijk en het Doeskwartier komt 

grondwateroverlast voor. Tevens komt grondwateroverlast voor in nieuwbouwwijken zoals 

de Buitenhof en vermoedelijk in de Binnenhof en Voorhof. 

x    

Er is onvoldoende inzicht in het hydraulisch functioneren van het watersysteem tijdens 

extreme situaties. 

x    

Een aantal duikers in de Oranjewijk is te krap.  x    

De watergangen langs de Van der Marckstraat en de Van Poelgeestlaan zijn niet goed 

zichtbaar. 

 x   

Op bedrijventerrein de Baanderij ligt een aantal watergangen aan de achterzijde van 

bedrijfskavels, op de grond van die bedrijven. Deze watergangen zijn slecht onderhouden 

en er is nu geen mogelijkheid om natuurvriendelijke oevers aan te leggen. 

 x  x 

in de Buitenhofvijver wordt gezwommen, terwijl de waterkwaliteit niet gewaarborgd kan 

worden. 

  x  

Er is geen goede kluunroute bij de bruggen over de Dwarswatering.   x  

Er ontbreekt een fietsverbinding tussen het pad langs de Dwarswatering en de Ruigekade.   x  

De waterkwaliteit van de watergang in het Essenpark en bij het Tennispark en de watergang 

tussen de A4 en de Oranjewijk is, als gevolg van riooloverstortingen en onvoldoende 

doorstroming, een aandachtspunt. 

   x 

Figuur 2.5  Watergang Baanderij (links) en Buitenhofvijver (rechts) 
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in het Zijlkwartier wordt samen met bewoners een plan uitgewerkt voor de 

verbetering van de waterhuishouding. 

x x   

Elke inbreiding en herontwikkeling kan kansen bieden voor de aanleg van extra 

watergangen, waardoor de ontwatering in bestaande wijken verbeterd wordt. 

x    

Ontwikkeling Plantage (nr. 3 op kansenkaart) biedt wellicht kansen om het 

waterkwaliteitsknelpunt van de watergang in het Essenpark aan te pakken 

   x 

Gemeente is bezig met een plan voor de herinrichting van Polder Achthoven, er 

wordt o.a. een fietspad aangelegd en waterberging gerealiseerd. Eventueel kan 

een kanoroute gerealiseerd worden. 

x x x x 

Op het moment dat op de Baanderij revitalisering of functiewijziging aan de orde is 

ontstaat wellicht een kans om watergangen her in te richten, nieuw water aan te 

leggen, oevers natuurvriendelijk in te richten of alternatieve waterberging te 

realiseren zoals groene daken.  

x x  x 

Met het vervangen van oude beschoeiingen worden oevers natuurvriendelijk 

heringericht. 

 x  x 

Vergroten rustpunten langs de blauwe ring door extra picknicktafels te plaatsen  x   

Bij de Bloemerd doet de kans zich voor om een aanlegsteiger aan te leggen   x  

De ontwikkeling van het Weteringpark biedt wellicht kansen voor meer 

waterrecreatie, zoals bijvoorbeeld een strandje of een beachvolleybalveld. 

  x  

De Munnikenpolder wordt ingericht voor natuur en waterberging. x   x 

Als de A4 klaar is wordt het A4 informatiecentrum een ‘groene hart centrum’. Door 

de ligging vlak langs de Does biedt dit kansen voor combinatie met waterrecreatie. 

De watersporters hebben behoefte aan locaties om even aan wal te kunnen 

komen. 

  x  
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4  UITVOERINGSPROGRAMMA 

4.1 Wat gaan we doen? 

In deze paragraaf staat per hoofdfunctie aangegeven welke knelpunten aangepakt en welke kansen benut 

worden. In paragraaf 4.2 is dit vertaald naar een uitvoeringsprogramma. 

 

Waterberging en –afvoer 

Conform het verbrede rioleringsplan van gemeente Leiderdorp (vGRP 2011-2015) wordt in het najaar van 

2013 een grondwatermeetnet geïnstalleerd met als doel inzicht te krijgen in de aard en omvang van de 

grondwateroverlast. Op basis van deze metingen worden de gebieden met grondwateroverlast nader 

afgekaart.  

In de gebieden met grondwateroverlast dienen de kansen die zich voordoen om extra watergangen aan te 

leggen benut te worden. Bij elke (her)ontwikkeling die plaats vindt in de gebieden met grondwateroverlast 

dient dus overwogen te worden of er ruimte is voor nieuwe waterverbindingen. 

In het Zijlkwartier, een wijk met (grond)wateroverlast wordt reeds gewerkt aan een plan voor de 

verbetering van de waterhuishouding. 

De gemeente gaat in overleg met Hoogheemraadschap Rijnland gebruik maken van de zogenaamde 

Berging Rekening Courant (BRC). Hierdoor hoeft waterberging niet altijd binnen het plangebied van een 

(her)ontwikkeling gerealiseerd te worden, maar kan binnen het peilgebied gekeken worden wat de beste 

plek is voor het realiseren van extra waterberging. Dit voorkomt versnippering van het watersysteem en 

biedt kansen om (grond)waterproblemen op te lossen door juist daar een watergang aan te leggen waar 

deze noodzakelijk is. 

In de Munnikenpolder en in een deel van Polder Achthoven wordt waterberging aan gelegd. 

De gemeente gaat onderzoek doen naar het hydraulisch functioneren van het watersysteem tijdens 

extreme situaties. Een aantal duikers in de Oranjewijk waarvan nu al bekend is dat ze te krap zijn wordt 

aangepakt. 

 

Waterbeleving 

Op het moment dat de bedrijven op de Baanderij initiatieven tonen voor revitalisering van het 

bedrijventerrein zal de gemeente zoeken naar mogelijkheden om de natuur- en belevingswaarde van de 

watergangen op de Baanderij te verbeteren. 

Het fietspad langs de Dwarswatering wordt onder de A4 door verbonden met de Munnikenpolder en ter 

hoogte van de Engelendaal komt een fietsbrug over de A4 naar de Munnikenpolder en over de Does naar 

de Ruigekade in Polder Achthoven. Daarmee wordt een ontbrekende verbinding gerealiseerd in het 

fietsnetwerk binnen gemeente Leiderdorp.  

Het aanleggen van ecologische verbindingszones draagt bij aan de waterbeleving. 

 

Waterrecreatie 

De gemeente heeft twee mogelijke locaties als officiële zwemlocatie. De Buitenhofvijver is alleen geschikt 

als er maatregelen genomen worden die leiden tot een betere waterkwaliteit. De andere optie is om een 

nieuwe zwemlocatie te realiseren in het Weteringpark. Onderzoek moet uitwijzen wat de voor- en nadelen 

van beide opties zijn, wat de kosten zijn en welke optie de voorkeur heeft. In dit onderzoek wordt ook wat 

breder gekeken welke wensen gecombineerd kunnen worden in het Weteringpark, bijvoorbeeld een 

zwemstrandje in combinatie met een beachvolleybalveld en gebruik makend van de faciliteiten van de 

verenigingen die er al gevestigd zijn. 

De bruggen in de Dwarswatering worden niet geschikt gemaakt voor grotere boten, omdat de 

Dwarswatering juist bedoeld is voor kleinere boten zoals sloepen en roeiboten. In overleg met 
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Hoogheemraadschap van Rijnland wordt onderzocht of het mogelijk is om een kluunvoorziening in de 

vorm van een (tijdelijke) vlonder bij de brug van de Persant Snoepweg te realiseren. 

Langs de Dwarswatering wordt ter hoogte van de Bloemerd een aanlegsteiger gerealiseerd. Bezoekers 

van bijvoorbeeld de natuurspeeltuin kunnen hier gebruik van maken. Hiermee wordt direct het probleem 

aangepakt van honden die het water in- en uitgaan en daardoor de oever beschadigen. 

Langs de Oude Rijn worden een aantal extra picknicktafels geplaatst. Nabij de aanlegsteiger bij de 

Bloemerd wordt er ook één geplaatst. 

In de plannen voor Polder Achthoven wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een kanoroute langs 

de rand van de polder nabij de Ruigekade. 

De gemeente gaat de kansen onderzoeken om (water)recreatiemogelijkheden onder te brengen in het 

toekomstige informatiecentrum voor het Groene Hart (nu nog van de A4). Hierbij wordt gedacht aan 

aanlegmogelijkheden voor “hop on, hop off”, parkeermogelijkheden om aan boord te stappen en een 

trailerhelling om boten te water te laten. 

 

Waternatuur 

De gemeente gaat door met de aanleg van de ecologische verbindingszones. Bij het vervangen van 

beschoeiingen worden daar waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aangelegd.  

In het rioleringsplan van Leiderdorp zijn maatregelen opgenomen (bij vervanging van riolering wordt 

bijvoorbeeld bekeken of hemelwater afgekoppeld kan worden) die er toe leiden dat de riooloverstortingen 

op het oppervlaktewater minder en schoner worden. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. 

Er wordt aanvullend onderzoek gedaan welke maatregelen genomen kunnen worden om de waterkwaliteit 

in de watergang in het Essenpark en bij het Tennispark te verbeteren. Eventueel liggen er mogelijkheden 

binnen het plan De Plantage. Mogelijkheden om de waterkwaliteit in de watergang tussen de A4 en de 

Oranjewijk te verbeteren worden ook nader onderzocht.  

De realisering van de natuurvriendelijke oevers en bermen in Leiderdorp is positief voor de waternatuur in 

en langs het water. 

De Munnikenpolder wordt ingericht voor waternatuur. Ditzelfde geldt voor een deel van Polder Achthoven. 

 

 

4.2 Uitvoeringsprogramma 

In onderstaande tabel zijn de maatregelen opgenomen met het jaar van uitvoering, de manier van 

financiering en de initiatiefnemer. Een deel van de maatregelen die in dit waterstructuurplan staan zijn niet 

nieuw. De kosten van die maatregelen zijn al gedekt in het uitvoeringsprogramma van bijvoorbeeld het 

rioleringsplan, het waterplan of het groenstructuurplan 
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Installeren grondwatermeetnet 2013 vGRP Gem 

Kansen voor extra water bij herontwikkelingen benutten Continu Project Ini 

Uitvoering plan Zijlkwartier 2014 vGRP Gem 

Opzetten Berging Rekening Courant (kaart, tabel en overeenkomst) 2014 WSP Gem 

Inrichten Munnikenpolder 2014 W4 Gem 

Inrichten Polder Achthoven, eventueel met kanoroute 2014 ORZ Gem 

Aanvullend onderzoek naar te nemen maatregel bij duiker D34 en D65 2013 WP HR 
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Nemen van maatregelen bij duiker D34 en D65 2014 WP Gem 

Inventariseren duikers 2013 WSP Gem 

Onderzoek hydraulisch functioneren stedelijk oppervlaktewatersysteem 

Leiderdorp in extreme situaties 

2014 WSP Gem 

Verbeteren hydraulisch functioneren watersysteem, aanpak te krappe duikers 2014 WP Gem 

Verbeteren watergangen Baanderij PM wmwm Ini 

Plaatsen extra picknicktafels langs Oude Rijn 2014 WSP Gem 

Plaatsen aanlegsteiger langs de Dwarswatering bij de Bloemerd 2014 WSP Gem 

Fietsverbindingen met Munnikenpolder en Polder Achthoven: fietsbrug bij 

Engelendaal over A4 en fietsverbinding langs Dwarswatering onder A4 door 

2014 W4 Gem 

Onderzoek optimale zwemlocatie 2014 WSP Gem 

Inrichten zwemlocatie 2015 WSP Gem 

Onderzoek om Informatiecentrum groene hart te gebruiken voor 

(water)recreatie o.a. “hop on, hop off”, trailerhelling, parkeermogelijkheden. 

2014 ORZ Gem 

Mogelijkheid voor kluunvoorziening bij brug Persant Snoepweg verkennen 2015 WSP Gem 

Verminderen riooloverstortingen op watersysteem continu vGRP Gem 

Aanvullend onderzoek waterkwaliteit watergang tussen A4 en Oranjewijk 2014 WSP HR 

Oplossen waterkwaliteitsknelpunt watergang tussen A4 en Oranjewijk 2015 WSP Gem 

Aanvullend onderzoek waterkwaliteit watergang in Essenpark en bij 

Tennispark 

2014 WSP HR 

Oplossen waterkwaliteitsknelpunt watergang in Essenpark en bij Tennispark 

(e.e.a. is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rond de Plantage) 

2015 WSP Gem 

Realiseren ecologische verbindingszones inclusief de Van der Marckstraat tot 2018 GSP Gem 

*Afkortingen: vGRP: verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, WSP: Waterstructuurplan, WP: Waterplan, W4: W4-plan, 

ORZ: Oude Rijnzone, HR: Hoogheemraadschap Rijnland, wmwm: werk met werk maken, GSP: Groenstructuurplan, 

Gem: Gemeente Leiderdorp, Ini: initiatiefnemer ruimtelijke ontwikkeling 

 
 
4.3 Kosten uitvoeringsprogramma 

In onderstaande tabel zijn de kosten voor de maatregelen die nieuw zijn in dit waterstructuurplan 

weergegeven. De kosten zijn globaal ingeschat. 

 

Kosten uitvoeringsprogramma Waterstructuurplan Kosten [€] Financiering 

Opzetten Berging Rekening Courant 5.000 Gem 

Inventariseren duikers 5.000 Gem 

Onderzoek hydraulisch functioneren stedelijk oppervlaktewatersysteem 

Leiderdorp in extreme situaties 

30.000 Gem 

Verbeteringsmaatregelen hydraulisch functioneren watersysteem PM  

Plaatsen extra picknicktafels langs Oude Rijn 12.500 Gem 

Plaatsen aanlegsteiger langs de Dwarswatering bij de Bloemerd 6.000 Gem 

Onderzoek optimale zwemlocatie inclusief kostenraming vervolgfase 20.000 Gem 

Inrichten zwemlocatie PM  

Mogelijkheid voor kluunvoorziening bij brug Persant Snoepweg 

verkennen samen met Hoogheemraadschap 

- Gem 

Aanvullend onderzoek waterkwaliteit watergang tussen A4 en Oranjewijk 5.000 Gem/HR (50/50) 

Oplossen waterkwaliteitsknelpunt watergang tussen A4 en Oranjewijk PM  
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Aanvullend onderzoek waterkwaliteit watergang in Essenpark en bij 

Tennispark 

5.000 Gem/HR (50/50) 

Oplossen waterkwaliteitsknelpunt watergang in Essenpark en bij 

Tennispark (e.e.a. is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rond de 

Plantage) 

PM  
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BIJLAGE 1 Kaarten 

 

- Watersysteemkaart 

- Functiekaart waterberging en -afvoer 

- Functiekaart waternatuur en -beleving 

- Functiekaart waterrecreatie 
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BIJLAGE 2 Samenvatting resultaten enquête burgerpanel 
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Het Leiderdorppanel over… 

Resultaten Resultaten Resultaten Resultaten peiling peiling peiling peiling 7777::::    WaterWaterWaterWater    

april 2013 

 

InleidingInleidingInleidingInleiding    
Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. In deze 
peiling stond de vraag centraal wat water betekent voor de leefomgeving van de inwoners en hoe ze hier 
gebruik van maken. De uitkomsten van dit onderzoek dienen als input voor het op te stellen 
waterstructuurplan.  
Deelnemers konden tussen 20 maart en 2 april 2013 de vragenlijst invullen. Aan de peiling hebben 429 
van de in totaal 681 panelleden deelgenomen. Een respons van 63 procent. 
Om onder- en oververtegenwoordiging te corrigeren zijn de uitkomsten gewogen naar leeftijd, geslacht 
en wijk. 

ResultatenResultatenResultatenResultaten    

Water meest gebruikt om langs te fietsen en wandelenWater meest gebruikt om langs te fietsen en wandelenWater meest gebruikt om langs te fietsen en wandelenWater meest gebruikt om langs te fietsen en wandelen    
De respondenten maken vooral gebruik van het water in Leiderdorp door er langs te wandelen of hard te 
lopen (82 procent) en te fietsen (76 procent). Een kwart van de respondenten vaart wel eens in 
Leiderdorp en ruim een vijfde (22 procent) geeft aan wel eens watervogels te voeren. Vissen, zeilen, 
kanoën en roeien zijn functies van het water waar minder respondenten gebruik van maken. Slechts een 
klein deel (6 procent) maakt helemaal geen gebruik van het water. 
 

Figuur 1    
Hoe maakt u gebruik van het water in Leiderdorp? (n=429) 
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Voldoende mogelijkheden om te fietsen en wandelen langs het waterVoldoende mogelijkheden om te fietsen en wandelen langs het waterVoldoende mogelijkheden om te fietsen en wandelen langs het waterVoldoende mogelijkheden om te fietsen en wandelen langs het water    
De respondenten is een aantal stellingen voorgelegd over het watersysteem (figuur 2). Om te beginnen 
de stelling ‘Ik vind het belangrijk dat oevers omgevormd worden voor meer variatie in groen bij water.’ 
Zes van de tien respondenten is het met deze stelling eens. Een vijfde geeft aan het hier zeer mee eens 
te zijn. Negen procent vindt het niet belangrijk dat de oevers worden omgevormd. Het overige deel 
(31 procent) is neutraal of heeft geen mening. 
De tweede stelling luidde: ‘Als ik door het dorp rijd of wandel, of ik moet iemand de weg wijzen, dan zijn 
de watergangen ook oriëntatiepunten.’ Ruim de helft (56 procent) is het met deze stelling eens, bijna 
een zesde (16 procent) gebruikt de watergangen niet als oriëntatiepunten. Het overige deel (28 procent) 
is neutraal. 
De derde stelling (‘Er zijn in Leiderdorp voldoende mogelijkheden om een stukje te fietsen of te 
wandelen langs het water’) krijgt het meeste bijval. Tweederde van de respondenten is het hier mee 



 

 

2 

eens en nog eens 12 procent is het hier zeer mee eens. Negen procent vindt de mogelijkheden om langs 
het water te fietsen of te wandelen onvoldoende en 13 procent is neutraal. 
 

Figuur 2    
Stellingen over het watersysteem (n=429) 
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Bergingscapaciteit belangrijkste functie van het watersysteemBergingscapaciteit belangrijkste functie van het watersysteemBergingscapaciteit belangrijkste functie van het watersysteemBergingscapaciteit belangrijkste functie van het watersysteem    
Het watersysteem in Leiderdorp heeft naast recreatieve en ecologische functies ook andere functies, 
bijvoorbeeld voor de veiligheid. De respondenten is gevraagd een rangorde aan te geven in de acht 
genoemde functies van het watersysteem. Daarbij stond een 1 voor de belangrijkste functie en een 8 
voor de minst belangrijke functie.  
De bergingscapaciteit om water op te vangen bij hevige regenval wordt door de respondenten als 
belangrijkste functie gezien. De helft van de respondenten plaatst deze functie bovenaan de rangorde en 
de gemiddelde score komt uit op 2,6.  
Het mooier maken van de leefomgeving (score 3,7) en de natuurwaarde (score 3,8) worden ook als 
belangrijke functies van het watersysteem gezien.  
Voor de respondenten is de functie als zwemwater duidelijk minder belangrijk (score 5,8). Het minst 
belangrijk is de aanwezigheid van voldoende visvijvers (score 6,5). Bijna de helft van de respondenten 
plaatst deze functie onderaan de rangorde. 

 

Figuur 3  
Welke functies van het watersysteem vindt u het belangrijkst? (n=429) 

0

Dat er voldoende visvijvers zijn waar gevist mag worden.

Dat er in de openbare ruimte water is waarin je veilig kunt zwemmen.

Dat transport over water mogelijk is via de Oude Rijn en de Zijl, vooral omdat dit 

milieuvriendelijker is dan transport over de weg.

Dat de watergangen in Leiderdorp voldoende mogelijkheid bieden voor waterrecreatie,

zowel in binnen- als buitengebieden. Bijvoorbeeld kanoën, roeien, zeilen en pleziervaart.

Dat er voldoende water in sloten en vijvers aanwezig is om te kunnen gebruiken als

bluswater (in plaats van water uit de waterleiding).

Dat het water een natuurwaarde heeft doordat de natuurvriendelijke oevers en de plas-

en drasgebieden zorgen voor een gevarieerde leefomgeving voor planten en dieren.

Dat het water in de buurt onze leefomgeving mooier maakt.

Dat er in sloten voldoende bergingscapaciteit is om water op te vangen bij hevige

regenval.
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Informatie over waterInformatie over waterInformatie over waterInformatie over water    op website Leiderdorp voldoendeop website Leiderdorp voldoendeop website Leiderdorp voldoendeop website Leiderdorp voldoende    
Over de informatievoorziening op de website van gemeente Leiderdorp ten aanzien van het thema water 
heeft de helft van de respondenten geen mening. Van de respondenten die wel een mening gaf vindt zes 
van de tien de informatievoorziening voldoende en 7 procent vindt deze goed. Ruim een derde is 
negatief over de informatievoorziening: 30 procent vindt deze matig en 4 procent slecht. 
 

Figuur 4    
Hoe vindt u de informatievoorziening op de website van gemeente Leiderdorp ten aanzien van het thema 
water? (n=216) 
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Tot slot is de respondenten ruimte geboden opmerkingen te maken en suggesties te doen naar 
aanleiding van het onderwerp water. Deze antwoorden zijn ter beschikking gesteld aan de gemeente. 


