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1 Inleiding 

1.1 Maatregelenbladen 

De maatregelenbladen hebben als doel om het vervolg traject te vereenvoudigen. In de rappor-

tages zijn de maatregelen al beschreven en zijn ze in hun context geplaatst. Die rapportages 

blijven dan ook belangrijk voor de verdere uitvoering van de maatregelen. Voor het vereenvou-

digen van het vervolg is het echter handzaam om per maatregel over een overzicht van de be-

langrijkste tot nu toe bekende informatie van de maatregel te beschikken.  

 

De maatregelen zijn onder te verdelen in algemene maatregelen en maatregelen per gemeente.  

 
1.2 Opzet 

Opzet van de bladen: 

• doel; 

• op te lossen knelpunt; 

• beschrijving van de maatregel; 

• effect van de maatregel; 

• planning en relatie met andere maatregelen; 

• kosten en kostenverdeling; 

• leemten in kennis. 

 

Een overzicht van de maatregelen is weergegeven in kaart 1 en in tabel 1. 
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2 Algemene maatregelen 

Maatregel 1         Basis 

Regionaal baggerdepot 

 

Doel van de maatregel 

Het realiseren van een regionaal baggerdepot voor baggerberging en verwerking van vooral 

Castricum, Heiloo en het hoogheemraadschap. Mogelijk dat ook de gemeente Bergen in de 

toekomst hier haar bagger kan storten. 

 

Op te lossen knelpunt 

Vooral in Castricum kampt men met een grote hoeveelheid bagger in het stedelijk gebied. Het 

baggerprogramma uit het baggerplan wordt wel uitgevoerd. Knelpunt is het ontbreken van een 

baggerdepot voor de gemeente.  

De gemeente Heiloo en HHNK kunnen hun bagger nu 

wel kwijt maar ook voor hen is capaciteit van de huidige 

baggerstortplaatsen en de transportafstand regelmatig 

een knelpunt. 

 

Beschrijving van de maatregel 
In Heiloo is een depot aanwezig (zie afbeelding). Dit is 
een locatie die mogelijkheden biedt voor uitbreiding 
zodat ook de bagger van Castricum en mogelijk ook 
Bergen hier ontvangen kan worden. Aandachtspunt 
hierbij is dat er nu een oude (kleine) vuilstort ligt. 
Hierover zullen afspraken moeten worden gemaakt. 
 

In Bergen Oosterdijk is een definitief depot dat voldoende groot is voor het ontvangen van de 
bagger van Bergen (zowel gemeentedeel als HHNK deel). Dit depot blijft vooralsnog gehand-
haafd (de gemeente heeft de intentie de milieuvergunning te verlengen).  

 

Effect van de maatregel 

De bagger uit het plangebied kan in één van de depots verwerkt worden. De depotcapaciteit is 

voldoende voor bagger uit Castricum. Hiermee is het knelpunt van de baggerverwerking van 

tafel. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De gemeenten en HHNK gaan samen nieuwe baggerplannen opstellen met daarin extra aan-

dacht voor de effecten van de waterbodem op de (ecologische) waterkwaliteit. Dit kan leiden tot 

een wens om meer bagger weg te halen dan alleen voor de waterafvoerfunctie noodzakelijk is. 

Om dit financieel haalbaar te maken is het noodzakelijk dat gemakkelijk en goedkoop gestort 

kan worden. Deze plannen worden in 2011 opgesteld. Het onderzoek naar het baggerdepot, de 

planvorming wordt ook voorzien voor 2011 en 2012.  

 

Kosten en kostenverdeling 

Voor niet-verontreinigde bagger geldt een ontvangstplicht. Steeds vaker is het echter onmoge-

lijk om bagger op de kant te zetten. Daarom is het noodzakelijk dat er baggerdepots komen. 

Gemeenten stellen “om niet” de ondergrond voor de depots ter beschikking, zorgen voor de 

planologische inpassing, voor de vergunningen en verzorgen de financiering ervan (inclusief 

kadastrale kosten). Het hoogheemraadschap draagt zorg voor de inrichting en de exploitatie. 
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Voor de inrichting van een depot moet gemiddeld gedacht worden aan €100.000,- (uiteraard 

afhankelijk van de grootte). Maar, omdat er hier ook een vuilstort aanwezig is, is het belangrijk 

wat meer ruimte te nemen in de raming voor eventuele maatregelen die extra uitloging van de 

vuilstort moeten tegengaan, ca. €150.000,-. Echter, normaliter worden de kosten voor de inrich-

ting van een baggerdepot gefinancieerd (kosten HHNK dus) uit een andere begrotingspot. Er is 

daarom voor gekozen om de inrichtingskosten niet te laten drukken op het waterplan, maar dit 

in lijn te houden met de normale financieringswijze. Dat betekent dat alleen planvormingskosten 

opgenomen worden in dit waterplan (die ten laste van de gemeente komen). Het gaat om pla-

nologische inpassing en bijbehorende onderzoeken, waarbij in dit geval de vuilstort natuurlijk 

nog een extra kostenpost is in het onderzoekstraject. Voor de planvorming is € 60.000,- opge-

nomen, voor rekening van de gemeente Castricum. 

 

Leemten in kennis 

Als deze locatie wordt gekozen: 

Onderzoek moet worden uitgevoerd naar de aanwezige vuilstort. Een nulmeting naar de veront-

reinigingen moet worden uitgevoerd om in de toekomst claims te voorkomen.  
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Maatregel 2         Basis  

Inrichten (grond)waterloket 

 

Doel van de maatregel 

Belangrijkste doel is dat inwoners en bedrijven voor waterzaken op één punt terecht kunnen. 

Een inwoner of bedrijf mag niet meer van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Voor vragen, 

vergunningen, meldingen en klachten doet hij maar één keer zijn melding. Vervolgens moet 

achter het loket de melding/vraag in behandeling worden genomen en moet binnen afgespro-

ken tijd worden teruggemeld. 

Daarnaast moeten belangstellenden snel en eenduidig informatie kunnen verkrijgen over alles 

wat met water te maken heeft. Het waterloket biedt ook de mogelijkheid om burgers gericht vra-

gen te laten stellen over waterzaken. Het goed beantwoorden van deze vragen helpt burgers 

beter de weg te vinden en ontlast daarmee ook het ambtelijk apparaat. 

Verder heeft de gemeente vaak ook informatie over waterzaken die men actief wil uitdragen, 

denk bijvoorbeeld aan de publiekscampagne “Goed rioolgebruik” en waterprojecten. Het loket 

biedt daartoe de mogelijkheid. 

De meldingen van burgers over waterproblemen bieden ook de mogelijkheid tot analyse: welke 

problemen doen zich met name voor en kun je hierop sturen. 

 

Op te lossen knelpunt 

Het (grond)water speelt een belangrijke rol in stedelijk gebied. Vooral in oudere wijken waar 

vaak met diepe kruipruimtes is gebouwd kan in de loop van de tijd grondwateroverlast ontstaan. 

Door het ontbreken van voldoende ontwateringsmiddelen, door rioolvervanging en door kli-

maatverandering, kan grondwateroverlast ontstaan. Dit is in de drie gemeenten een veel voor-

komend verschijnsel waar veel tijd en geld in wordt gestoken. 

 

Indien er in het bebouwd gebied sprake is van structureel nadelige gevolgen van de grondwa-

terstand, dan heeft de gemeente een zorgplicht in de aanpak van problemen.  

Dit betekent dat de gemeente maatregelen moet nemen waarmee de problemen zoveel moge-

lijk voorkomen kunnen worden. Deze gemeentelijke zorgplicht geldt alleen als het gaat om 

maatregelen die doelmatig zijn en niet tot de verantwoordelijkheid van het waterschap of pro-

vincie behoren. 

 

Nu de gemeente de zorgplicht heeft voor het grondwater is het belangrijk dat er beleid en uit-

voering van het beleid opgezet wordt. Voor de burgers is echter nog niet duidelijk wat het beleid 

is en waar ze met hun klachten heen moeten. Daarvoor is het nodig een (digitaal) grondwater-

loket op te richten.  

 

Daarnaast is het van belang dat de bewoners één loket kunnen vinden waar ze met alle water-

gerelateerde klachten terecht kunnen. Het loket is daarmee dus meer dan alleen een grond-

watergerelateerd loket. Zie ook het kader. 

 

Uit: Handleiding Waterloket, WBG/V0 / 11mei2010 

Overheden ontwikkelen zich allemaal in de komende jaren naar een organisatie met een Klan-

ten Contact Centrum (KCC). Eén centrale ingang voor inwoners en bedrijven naar de overheid. 

Voor het aspect water kan en moet daar al invulling aan gegeven worden. Gemeenten zijn aan-

spreekpunt (loket) voor inwoners en bedrijven voor waterzaken. Naast een plaats voor vraag-

baak en informatie uitwisseling is de gemeente ingang voor vergunningen en andere wettelijke 

aspecten en is het meldpunt voor klachten en storingen. Ook waterschappen worden door in-

woners en bedrijven benaderd voor waterzaken. 

Met de invoering van Wet gemeentelijke watertaken (2008) is de loketfunctie t.a.v. 

(grond)waterproblemen vastgelegd (onderdeel zorgplicht). Met de invoering van de waterwet 

(dec 2009) kan de gemeente ook aangesproken worden voor watervergunningen (no-wrong- 

door principe) waar zij niet primair bevoegd gezag voor is. Met invoering van de WABO (2010) 

is er een directe relatie met het vergunningenloket. 
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Beschrijving van de maatregel 

Om alle klachten, informatie en maatregelen centraal te bundelen is het van belang om bij de 

gemeenten een centraal punt in te richten waar de burger en ondernemer terecht kan voor 

(grond)watergerelateerde onderwerpen.  

De meest effectieve manier is om een digitaal loket (website en contactnummer) in te richten 

waar men terecht kan voor het registreren van waterklachten. Daarnaast moet hier het beleid 

actief uitgedragen worden. Ook kunnen via het loket de rapportages van de meetnetten ge-

communiceerd worden. 

 

Effect van de maatregel 

De burger en ondernemer weet waar ze terecht kunnen met watergerelateerde vragen en op-

merkingen. Daarnaast kan de gemeente via dit loket haar beleid actief uitdragen en communi-

ceren. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Vanwege de nieuwe wetgeving is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te regelen. Daarnaast is 

er een relatie met de maatregel Burgerwaterjaarverslag. 

 

Kosten en kostenverdeling 

De gemeenten kunnen dit vanuit hun zorgplicht volledig financieren. Gemeenten kunnen maat-

regelen voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwater bekostigen uit de verbre-

de rioolheffing. Iedere gemeente is daarom ook trekker van de opzet van dit loket. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel 3         Basis 

Inzet procesmanager WP uitvoering 5 jaar 

 

Doel van de maatregel 

Binnen de organisaties de visie en de voortgang van de uitvoering van het Waterplan bewaken. 

 

Op te lossen knelpunt 

Na het vaststellen van het waterplan moet er uitvoering gegeven worden aan het maatregelen-

pakket binnen de gezamenlijk opgestelde visie. De budgettering van de maatregelen, het in-

plannen er van en het in het oog houden van de overkoepelende visie en het integrale karakter 

van de maatregelen moet goed geregeld worden bij de vier organisaties. Wanneer daar niet 

iemand voor verantwoordelijk is, bestaat het risico dat het draagvlak en de draagkracht van en 

voor het waterplan vermindert. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Binnen HHNK en voor de drie gemeenten gezamenlijk worden proces-/programmamanagers 

verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van het waterplan. Deze personen worden 

eerste aanspreekpunt binnen de organisatie, zowel voor interne zaken als voor de burger en 

het bedrijfsleven.  

 

Effect van de maatregel 

De voortgang van het waterplan verloopt vloeiend en binnen de organisaties is in ieder geval 

één persoon die de visie weet te vertalen naar de dagelijkse praktijk en naar de gewenste maat-

regelen. Ook zorgt de inzet van een procesmanager voor een communicatief sterke positie rich-

ting het bestuur en de burger. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De procesmanager wordt ingezet vanaf het moment dat het waterplan bestuurlijk goedgekeurd 

is. De periode is tenminste tot en met 2016. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Een inschatting moet worden gemaakt hoeveel fte wordt vrijgemaakt voor deze procesmana-

gersrol. Een inschatting is dat dit per gemeente 0,3 fte is, opgedeeld in 0,2 fte voor de gemeen-

te en 0,1 fte voor HHNK. Gebaseerd op € 15.000 per jaar komt dit voor de planperiode op  

€ 75.000 per gemeente. Verdeling op jaarbasis: € 10.000 voor ieder gemeente, € 15.000 voor 

HHNK (voor de inzet van een procesmanager voor drie gemeenten).  

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel 4         Basis 

Jaarlijkse gezamenlijke evaluatie Waterplan 

 

Doel van de maatregel 

De afstemming op watergebied tussen de organisaties in stand houden en de gezamenlijke 

aanpak van gemeenteoverstijgende waterzaken bevorderen. 

 

Op te lossen knelpunt 

Een gezamenlijk gedragen visie is opgesteld. Voor het vervolgtraject moet iedere gemeente 

invulling geven aan deze visie. Om dit gezamenlijk te kunnen doen en om maatregelen af te 

stemmen is een jaarlijkse evaluatie nodig. Op dit moment worden budgetten ingeschat en gere-

serveerd en worden eventuele onderzoeken afgestemd. 

 

Beschrijving van de maatregel 

De procesmanagers (zie maatregel 3) zijn verantwoordelijk voor dit gezamenlijke proces. Door 

op een strategisch moment, voordat de budgetten voor het volgende jaar vastgesteld worden, 

de afstemming met elkaar te zoeken worden de benodigde maatregelen in iedere gemeente 

gelijktijdig geagendeerd en gebudgetteerd. 

 

Effect van de maatregel 

Door deze afstemming blijft de inzet op de gezamenlijke visie behouden. Gemeenteoverstijgen-

de zaken en maatregelen kunnen worden afgestemd. Hiervoor is het ook nodig dat de gemeen-

ten gelijktijdig budget en tijd vrijmaken voor de uitvoer van maatregelen. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De procesmanagers zijn verantwoordelijk voor deze evaluatie. 

 

Kosten en kostenverdeling 

De kosten zijn al opgenomen in maatregel 3. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel 5         Basis 

Projectmonitoring maatregelen  

 

Doel van de maatregel 

Het belangrijkste doel is om de maatregelen die uitgevoerd zullen worden te monitoren. Hier-

mee kan een analyse gemaakt worden van de effecten van de maatregelen en eventueel deze 

bij te sturen. 

 

Op te lossen knelpunt 

Van sommige maatregelen is op voorhand niet volledig duidelijk wat de gevolgen voor het wa-

tersysteem als geheel zijn. Door dit te monitoren kunnen maatregelen aangepast en verbeterd 

worden. Ook kunnen voor de toekomst lessen worden geleerd. 

 

Hierbij gaat het alleen om grotere maatregelen waarvan wordt verwacht dat ze relevante effec-

ten hebben op het watersysteem. Van belang hierbij is een nul-meting uit te voeren zodat effec-

ten hieraan gerelateerd kunnen worden. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Monitoring van water is één van de primaire processen van de waterbeheerders. Het levert, 

vanuit de opgaven die het beheer aan water stelt, de informatie over het functioneren van de 

watersystemen die hiervoor nodig is.  

 

In dit project zijn beleidsdoelen geformuleerd en uitgewerkt in het Waterplan. Onderdeel van het 

Waterplan is een set van maatregelen die gefaseerd uitgevoerd zullen gaan worden. Deze 

maatregelen strekken zich uit over het hele plangebied.  

 

Maatregelen waarbij projectmonitoring aan de orde kan zijn: 

• scheiden waterstromen; 

• baggerwerkzaamheden (vooral ook vanuit kwaliteitsoogpunt); 

• bronaanpak bollengebied; 

• waterkwantiteit en –kwaliteit in nieuwe bergingsgebieden; 

• sanering overstorten, afkoppelen (grootschalig); 

• maatregelen ter bestrijding van grondwateroverlast. 

 

Effect van de maatregel 

Met het gericht monitoren van de in het waterplan opgestelde maatregelen wordt inzicht verkre-

gen in de effecten en wordt gecontroleerd of de doelen wel bereikt worden. Toekomstige maat-

regelen kunnen aan deze effecten aangepast worden.  

 

Daarnaast kan met het monitoren ook bewijs verzameld worden van het nut en de noodzaak 

van maatregelen. Maatregelen worden op deze manier verantwoord en nut en noodzaak kun-

nen onderbouwd gecommuniceerd worden richting bestuur en de burger (zie ook de maatregel 

over het Burgerwaterjaarverslag) 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Het is van groot belang om bij het uitwerken van monitoring gebruik te maken van gestructu-

reerde informatie van de bestaande meetnetten. Bij de keuze van locaties is het van belang 

rekening te houden met bestaande locaties. Indien optimaal aangesloten wordt bij bestaande 

meetnetten is dit niet alleen efficiënt en beperkt het de monitoringsinspanning, maar ook ont-

staat er een langere tijdreeks van gegevens. 

 

Verder is het zo dat het van belang is om een referentiesituatie op te stellen. Hiervoor wordt 

gedurende een bepaalde periode het huidige watersysteem gemonitord. Het gericht monitoren 

op het effect van bepaalde maatregelen is afhankelijk van de planning en het tot uitvoer bren-

gen van deze maatregelen. 
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Kosten en kostenverdeling 

De kosten hiervoor zijn beperkt geraamd en worden bij voorkeur gefinancierd uit de budgetten 

van de maatregelen zelf. Voor de waterplanperiode is per gemeente €50.000,- gereserveerd. 

Trekker van deze maatregel is HHNK. De kostenverdeling is 25% gemeente, 75% HHNK. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel 6         Basis 

Inrichtingsplan aanleg/vergroten stedelijke waterpartijen i.c.m. aanleg van natuurvriendelijke 

oevers 

 

Doel van de maatregel 

De mogelijkheden voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers, bijvoorbeeld bij water-

bergingsprojecten, zoveel mogelijk benutten om de ecologische, belevings- en recreatieve 

waarde te optimaliseren. 

 

Op te lossen knelpunt 

Voor het oplossen van water-op-straat problemen wordt ingezet op daar waar mogelijk vergro-

ten van sloten of vijvers of worden indien mogelijk nieuwe waterpartijen aangelegd om hemel-

water en/of afstromend grondwater in te bergen. Dit wordt als de ruimte dit toestaat gecombi-

neerd met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Stedelijk water is vanuit de historie meestal 

aangelegd met steile oevers met een harde beschoeiing. Dit heeft een zeer beperkende wer-

king op de ontwikkeling van het ecologische watersysteem dat vooral van de oeverzone afhan-

kelijk is. 

 

Vanuit de KRW is al een bepaald areaal aan oevers aangewezen om natuurvriendelijk ingericht 

te gaan worden. Dit is echter vooral bepaald vanuit het oogpunt van de kwaliteit van het (grote-

re) waterlichaam en behelst slechts voor een zeer klein gedeelte oevers in stedelijk gebied. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Om ook in het stedelijk gebied de oeverinrichting aantrekkelijker te maken voor flora, fauna en 

ook de bewoners, wordt ingezet op een bepaald extra areaal aan natuurvriendelijke oevers. 

Hierbij worden andere functies zeer nauwkeurig afgewogen omdat oevergebonden recreatie 

zoals sportvisserij en spelen aan het water ook een belangrijke component zijn in het stedelijke 

water. 

Een globale inventarisatie levert op dat er in totaal ca. 2 kilometer oever per gemeente aange-

past kan worden gedurende de planperiode tot 2015: 

 

Effect van de maatregel 

Door een gevarieerde oeverinrichting ontstaat er een gevarieerder en stabieler ecosysteem in 

het stedelijke water.  

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De procesmanagers zijn verantwoordelijk voor deze evaluatie. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Zie de overzichtstabel welke kostenverdeling hierbij is afgesproken. Uitvoeringskosten voor-

alsnog globaal gesteld op € 250.000,- per gemeente, planvormingskosten per gemeente zijn 

geraamd op € 25.000 per gemeente, waarvan HHNK en de betreffende gemeente ieder 50% 

bijdraagt. De maatregel wordt door de gemeenten gefinancierd uit de rioolheffing. 

 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel 7         Basis  

Inventarisatie overname onderhoud stedelijk water 

 

Doel van de maatregel 

Overname door HHNK van het beheer en onderhoud van al het stedelijk oppervlaktewater, dit is 

een beleidsvoornemen afkomstig uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. 

 

Op te lossen knelpunt 

Tijdens de inventarisatiefase van dit waterplan is naar voren gekomen dat het onderhoud van 

oppervlaktewater binnen de stedelijke gebieden op dit moment vaak versnipperd is tussen het 

hoogheemraadschap, de gemeente en derden (zoals prorail, provincie, burgers). In de praktijk 

leidt deze versnippering bij betrokken organisaties en burgers tot onduidelijkheid over wie voor 

welke onderhoudstaken verantwoordelijk is. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Het hoogheemraadschap streeft om bovenstaande redenen naar overname van het onderhoud 

van al het stedelijk oppervlaktewater dat onderling met elkaar verbonden is, inclusief peilregule-

rende kunstwerken van gemeenten en derden. 

Daarin worden twee fasen onderscheiden: 

 

1. Inventarisatiefase 

In deze fase is het nodig dat gegevens over areaal, dimensies, onderhoud en onderhoudstoe-

stand van alle wateren en kunstwerken geïnventariseerd worden en vastgelegd in een format 

dat ze gebruikt kunnen worden.  

 

2. Overnamefase 

Nadat duidelijk is wat het over te nemen water omvat en welke onderhoudskosten daarbij ho-

ren, kan de overnamefase beginnen. Het resultaat hiervan is een overnamedocument met be-

geleidende kaarten en een kostenverdeelsleutel.  

 

Effect van de maatregel 

Eenduidig onderhoud en duidelijkheid over verantwoordelijkheden. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De huidige staat van onderhoud (bagger, kunstwerken, oevers) is een belangrijke maat voor de 

kostenverdeling.  

 

Kosten en kostenverdeling 

De inventarisatiefase wordt vooralsnog geraamd op ca. €20.000 per gemeente, gelijk verdeeld 

over gemeente en HHNK. Dit bedrag is nog afhankelijk van het definitieve areaal te inventarise-

ren watergangen en kunstwerken. De maatregel wordt door de gemeenten gefinancierd uit de 

rioolheffing. Voor het vervolg, de overname / overdracht, is nog geen budget opgenomen.  

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel 8         Basis 

Watertoets en natte paragraaf bestemmingsplan, duurzaamheidsmaatregelen bij nieuwbouw 

 

Doel van de maatregel 

Water als medeordenend principe hanteren voor stedelijke ontwikkelingen. 

 

Op te lossen knelpunt 

Belangrijk is om in een zo vroeg mogelijk stadium van ruimtelijke ontwikkelingen overleg te voe-

ren met het hoogheemraadschap. Juist als het gaat om de locatiekeuze van een bepaalde func-

tie, zoals wonen of bedrijventerrein, is het belangrijk te weten of dat vanuit het oogpunt van wa-

terhuishouding een goede keuze zou zijn of dat er juist (extra) kosten gemaakt moeten worden 

om het watersysteem hierop aan te passen.  

 

De hieruit voortkomende watertoets heeft betrekking op àlle aspecten van het waterbeheer: 

kwantiteit, kwaliteit, grondwater, veiligheid, drinkwater. In het proces van de watertoets moeten 

ook afspraken worden gemaakt over de kostenverdeling, waarbij het uitgangspunt is dat het 

kostenveroorzakerbeginsel wordt toegepast.  

 

Beschrijving van de maatregel 

De gemeente is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening in haar gebied en bestemt de be-

schikbare ruimte voor de gewenste functies. Als basis gebruikt de gemeente daarvoor het struc-

tuurplan en werkt deze uit in bestemmingsplannen. Als een bedrijf, instantie of particulier een 

ruimte voor een bepaalde bestemming wil gaan gebruiken (bijvoorbeeld bebouwing, bedrijfsuit-

oefening, natuurontwikkeling, recreatie, waterberging), dan wordt dit getoetst aan het vigerende 

(geldende) bestemmingsplan.  

 

De kreet ‘ruimte voor water’ uit het waterbeheer 21ste eeuw betekent dat water een belangrijke 

rol hoort te spelen bij het verdelen van de ruimte en het ontwerpen van de invulling voor de 

ruimte. In de startovereenkomst WB21 van februari 2001, spraken het Rijk, de waterschappen, 

IPO en VNG met elkaar af dat er voortaan een watertoets wordt toegepast op alle ruimtelijke 

plannen. De watertoets is wettelijk verankerd in de wet op de ruimtelijke ordening. De water-

toets houdt in dat de waterbeheerder vanaf het begin van het planproces betrokken wordt. De 

visie van de waterbeheerder hoort in het ruimtelijk plan te worden opgenomen, net als de over-

wegingen van de gemeente als van het advies wordt afgeweken. In het gemeentelijk 

waterplan worden de uitgangspunten vastgelegd. 

 

In het provinciaal Waterplan Noord-Holland 2006-2010 wordt gesteld dat de provincie van de 

gemeenten verwacht dat deze bij de beoordeling van (nieuwe) bouwplannen het gebruik van 

duurzame bouwmaterialen bevorderen. Doel is ook om zo min mogelijk uitlogende materialen te 

gebruiken. Indien dit wel gebruikt zou de gemeente moeten eisen dat de koperplaten behandeld 

worden, om uitloging te voorkomen. Daarnaast wil de provincie de toepassing van duurzame 

energie, zoals warmte-koude opslag, bij ruimtelijke ontwikkelingen bevorderen.  

 

Effect van de maatregel 

Het waterplan neemt het waterbeheerplan van het hoogheemraadschap en de gemeentelijke 

bestemmingsplannen als vertrekpunt. Het waterplan bevat het waterbeleid voor de gemeenten 

en bevat de kaders voor het opstellen van waterparagrafen in bestemmingsplannen. 

Het waterplan vormt hiermee het raamwerk voor de watertoets van ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

In Bergen is nog helemaal geen beleid ten aanzien van duurzaam bouwen. Dit is uitgewerkt in 

een aparte maatregel. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Geen. 
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Maatregel 9         Basis 

Baggerplan op- of bijstellen inclusief waterkwaliteitsaspecten 

 

Doel van de maatregel 

De negatieve invloed van bagger in het stedelijke watersysteem verminderen, zowel voor de 

doorstroming als voor de waterkwaliteit. Hierbij meer nadruk leggen op de (ecologische) water-

kwaliteitseffecten van de waterbodem.  

 

In Castricum zou volgens het vigerende Baggerplan 2003 – 2012 een baggerachterstand ont-

staan, met name in de jaren 2011 en 2012. De hoeveelheden en eenheidsprijzen in het vige-

rende baggerplan van Castricum komen niet meer overeen met de werkelijke reële kosten. In 

samenhang met de wens om een regionaal baggerdepot te ontwikkelen in Heiloo, is het daarom 

dringend nodig het baggerplan te actualiseren. De doorlooptijd van het baggerplann van Heiloo 

loopt ook af in de komende Waterplanperiode; ook Heiloo is een actualisatie daarom nodig. 

Bergen heeft een doorlopend (cyclisch) baggerplan.  

 

Op te lossen knelpunt 

Naast effect op de afvoerfunctie van de stedelijke waterlopen is ook bekend dat bagger een 

negatieve invloed heeft op de waterkwaliteit. Door nalevering uit de bodem wordt het water ver-

rijkt met voedingsstoffen. Een grote hoeveelheid voedingsstoffen zorgt er vaak voor dat er veel 

algen en kroos aanwezig zijn. Het huidige baggerregiem is alleen gericht op het waterkwanti-

teitsvraagstuk (afvoer). In het licht van de ecologische waterkwaliteit is het nodig dat vaker en 

(op sommige plaatsen) tot op grotere diepte gebaggerd wordt. Uit een analyse in het Bagger-

plan van Heiloo (Oranjewoud, 2004) blijkt de gemiddelde aanwas in stedelijk gebied ongeveer 2 

cm per jaar te zijn. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Bij nieuw op te stellen baggerplannen wordt het waterkwaliteitsaspect geïntegreerd. In verschil-

lende onderzoeksprogramma's is en wordt vanuit waterkwaliteitsoogpunt onderzocht wat het 

effect van de waterbodem is op de waterkwaliteit en daarmee op het bereiken van de KRW-

doelstellingen etc. Eén en ander heeft al geresulteerd in een nieuwe handreiking voor het be-

oordelen van waterbodems vanuit een waterkwaliteitsoogpunt. Met name het hoofdstuk over 

nutriënten lijkt me van belang gezien de zomerse algenproblemen in bijv. Castricum. De voor-

gestelde methodieken kunnen toegepast worden bij de op te stellen baggerplannen.  

 

Baggeren gebeurt frequenter als dat vanuit waterkwaliteitsoogpunt gewenst is. Vooral in wate-

ren waar de externe belasting met organisch materiaal (bladval) hoog is, wordt de dikte en in-

vloed van de baggerlaag regelmatig geïnspecteerd om zo negatieve effecten van teveel bagger 

te kunnen voorkomen. 

 

Het is niet de bedoeling dat dit in iedere poldersloot gebeurt. Vooral de grotere watergangen in 

stedelijk gebied zullen hier baat bij hebben. Dit is van toepassing op de watergangen in het ste-

delijk gebied van Castricum, de grotere wateren in Egmond aan de Hoef en het water in de 

groen-blauwe buffer rondom Heiloo (o.a. het Maalwater). 

 

Effect van de maatregel 

Met de nieuwe baggerplannen worden de baggerkosten voor de komende jaren per gemeente 

in beeld gebracht en wordt tevens duidelijkheid verkregen over de noodzaak tot uitbreiding van 

een regionaal baggerdepot in Heiloo. Door ook te baggeren vanuit waterkwaliteitsoogpunt zal 

het hele watersysteem verbeteren. Door dit mee te nemen in het reguliere kwantiteitsprogram-

ma zullen de meerkosten beperkt blijven.  

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De uitvoering van de baggerwerkzaamheden is afhankelijk van de mogelijkheid tot het storten 

van de bagger in een depot. Er is daarmee een gedeeltelijke afhankelijkheid van het realiseren 

van een nieuw of groter baggerdepot (voor Castricum en HHNK). 
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Kosten en kostenverdeling 

Nader onderzoek moet uitwijzen welke plaatsen dieper en/of vaker gebaggerd moeten worden 

vanuit waterkwaliteitsoogpunt. Dit onderzoek vindt plaats bij het opstellen van de nieuwe bag-

gerplannen. Een globale raming is dat 25% extra kosten moeten worden gemaakt.  

Per gemeente wordt gerekend met € 20.000,- voor een baggerplan, waarvan € 5.000,- wordt 

bekostigd door het hoogheemraadschap. 



Algemene maatregelen 

 

GM-0012118, revisie 6

Pagina 18 van 92

 

 

Maatregel 10         Basis 

Bronaanpak ‘losse percelen’ bollengebied (onderzoek) 

 

Doel van de maatregel 

Het doel is de waterkwaliteit in de binnenduinrand te verbeteren.  

 

Op te lossen knelpunt 
Emissies vanuit de landbouw en met name de bollenteelt vormen een knelpunt. Deze emissies 
zijn: bestrijdingsmiddelen en uit- en afspoeling van nutriënten (fosfaat, stikstof). Momenteel lijkt 
het nutriëntenprobleem het meest prominente waterkwaliteitsprobleem. Ook het grondwater 
wordt door deze emissies bedreigd. 
 
Voor een gedeelte van het bollenteeltgebied wordt ingezet op het scheiden van stromen. De 
overige, ‘losse’ percelen mengen echter dan hun (drainage)water nog steeds met de schone 
stroom.  

 

Beschrijving van de maatregel 

Gemeente en waterschap streven ernaar om bedreigingen voor de grondwaterkwaliteit in 

grondwaterbeschermingsgebieden (duinen, binnenduinrand) te voorkomen. Er wordt, ook vanuit 

de KRW, ingezet op het inrichten van mest- en spuitvrije zones op bollenpercelen langs water-

gangen om directe afspoeling en verwaaiing naar het oppervlaktewater te voorkomen. 

 

Voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Water in de Duin- en Bollenstreek is een werkgroep 

actief waarin de verschillende overheden en belangenpartijen participeren. In maart 2008 heeft 

de werkgroep het “Voorstel onderzoek- & innovatietraject KRW-Bloembollenteelt regio  

Rijn-West” uitgebracht. Dit voorstel bevat diverse onderzoeken die in de periode 2009-2015 

worden uitgevoerd. Voorliggende maatregel maakt hier onderdeel van uit. 

 

Effect van de maatregel 

De negatieve invloed van de tuinbouw op de ecologische waterkwaliteit wordt verminderd. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Het scheiden van water uit het tuinbouwgebied van schoner water uit andere gebieden is een 

maatregel die nodig is zolang deze maatregel niet ingevoerd is of tot voldoende resultaat leidt. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Reguliere kosten. Onderzoek wordt gefinancierd vanuit de KRW. Hierin dragen de gemeenten  

€ 2.000 bij voor onderzoek. Trekker is de provincie Noord-Holland 

 

Leemten in kennis 

Onduidelijk is nog wat de wettelijke mogelijkheden zijn en wat redelijk is in relatie tot bedrijfs-

voering. Verder is het aanscherpen van beleid een actie voor de landelijke overheid. 
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Maatregel 11/12        Basis 

11: Externe voorlichting burgers en bedrijven; Burgerwaterjaarverslag 

12: Interne promotie waterplan -> groen, RO, milieu 

 

Doel van de maatregel 

Het doel van deze maatregel is om het stedelijk waterbeleid zoals verwoord in het Waterplan te 

implementeren in de samenleving. 

 

Op te lossen knelpunt 

Bij het uitvoeren van het Waterplan en andere watergerelateerde plannen aandacht geven aan 

communicatie, educatie en voorlichting richting bestuur, burgers en bedrijven. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Het Waterplan is voor een brede doelgroep van belang. Het plan raakt de belangen van over-

heden, bewoners, diverse organisaties, bedrijven en groeperingen in de directe omgeving van 

de stad. In het opstellen van het Waterplan is samen met vertegenwoordigers van deze organi-

saties en belangengroepen nagedacht over streefbeelden voor het watersysteem. Nu het Wa-

terplan bestuurlijk vastgesteld zal worden kan tot uitvoering van maatregelen die volgen uit de-

ze streefbeelden worden overgegaan.  

 

Het gaat bij deze communicatie voornamelijk om voorlichting over de voortgang van het water-

plan en het op de hoogte stellen van omwonenden van de uitvoer van maatregelen en hun rela-

tie met het Waterplan in zijn geheel. Gedacht wordt een ‘burgerjaarverslag Water’ waarin ver-

antwoording wordt afgelegd van de watergerelateerde plannen zoals riolering, grondwater, af-

koppelen, baggeren etc. En waarin verslag wordt gelegd van de werking en inhoud van het wa-

terloket. 

 

Effect van de maatregel 

Door een juiste manier van communiceren en voorlichting worden de belanghebbenden gekend 

in de aanpak van knelpunten. Hierdoor ontstaat er begrip en zal er waarschijnlijk minder weer-

stand zijn. Ook is het een middel om verantwoording af te leggen over uitgevoerde werkzaam-

heden en duidelijk te maken wat nog nodig is om het waterbeheer verder te optimaliseren. 

 

Verder zijn ook stimuleringsacties en voorlichtingsacties nodig om burgers en bedrijven bewus-

ter te maken van de waarde van water en van de mogelijkheden die ze zelf hebben om duur-

zaam met water om te gaan (bijvoorbeeld een regentonactie). De kosten van de uitvoering van 

dit soort aparte projecten vallen niet onder deze maatregel. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Deze maatregel is in ieder geval van kracht gedurende het gehele uitvoeringstraject van het 

Waterplan. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Trekker van de communicatie is de gemeente. De kosten worden geschat op € 10.000,- per 

gemeente (€ 2.000,- per gemeente per jaar). HHNK financiert 25% per gemeente. In deze kos-

ten zijn drukkosten niet opgenomen. Er is vanuit gegaan dat dit meegedrukt kan worden met 

ander jaarverslagen van de gemeente en dat de kosten hiervoor uit algemene middelen komen. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel 13         Extra 

Opstellen waterrecreatieplan  

 

Doel van de maatregel 

Door het opstellen en uitvoeren van een gebiedsdekkend waterrecreatieplan de beleving en het 

gebruik van oppervlaktewater in relatie tot de omgeving verbeteren. 

 

Op te lossen knelpunt 

De mogelijkheden voor waterrecreatie zijn beperkt. Ook de beleving van water wordt weinig 

geoptimaliseerd. Daarnaast is het nu per gemeente geregeld waardoor het wat fragmentarisch 

is.  

 

Beschrijving van de maatregel 

Door een gebiedsdekkend plan op te stellen kunnen recreatiemogelijkheden (routes) met elkaar 

verbonden worden en kan meer draagvlak en draagkracht worden gecreëerd voor grotere, ge-

meenteoverschrijdende routes. Zie voor een interessant voorbeeld ook het kader over de 

‘Boomstamkanoroute’. 

Met het opstellen van een gebiedsdekkend plan en kader worden mogelijkheden die nog niet 

ten volle benut worden inzichtelijk gemaakt. Ook kan worden aangesloten bij het project 

Schoonwatervallei (Landschap Noord-Holland), zie het kader hierover in het hoofdrapport. 

 

 

Boomstamkanoroute 

Wens: 

Herstel van cultuurhistorie Oer-IJ en het koppelen van een toeristische activiteit hieraan. 

 

Het stroomgebied van het Oer-IJ is nog altijd voor een groot deel zichtbaar in het landschap. De 

bijzonderheid ervan wordt echter niet benadrukt en ook is het moeilijk om de aanwezigheid er-

van de historie ervan actief te beleven.  

 

Hoe: 

Delen van het Oer-IJ en het Zijper Zeegat kunnen nog in het landschap worden herkend. Door 

een kanoroute aan te leggen vanaf De Kil tussen Beverwijk en Zaanstad tot de Hargervaart in 

Bergen kan de gehele waterhistorie in beeld worden gebracht. De Kil en de daarop aansluiten-

de dieën zijn restanten van het later dichtgeslibde en verlande Oer-IJ. Het relatief lage en lege 

strandvlaktelandschap heeft zich daaromheen gevormd. Het uitzicht op de duinen en de 

strandwallen laat zien dat de bewoners die hoge delen het eerst gingen bewonen. Waar de ou-

de dieën overgaan in de ringvaarten rondom het Egmondermeer en Bergermeer, blijkt dat grote 

delen van de strandvlaktes inundeerden en tussen ca. 1100 en de drooglegging in 1560 bin-

nenmeren waren. Dit was de eerste grootschalige drooglegging. Uit de gevarieerde verkaveling 

binnen de ringvaarten is nog duidelijk te zien dat de oude droge delen (de voormalige eilanden) 

in tact zijn gelaten en dat de overige delen waarschijnlijk zoveel mogelijk aansloten op andere 

oude structuren (oude kades en oude kreken). In de latere droogmakerijen is de verkaveling 

veel strakker.  

Onder het Egmondermeer en Bergermeer ligt tot op 20 m diepte het oude Zeegat van Bergen. 

Dit zeegat speelde een belangrijke rol bij de vorming van het huidige kleigebied van West Fries-

land. Via het zeegat werden de kleigronden afgezet. Het zeegat zelf is niet meer direct herken-

baar. Wel kan aangenomen worden dat het Egmondermeer en Bergermeer destijds mede zijn 

ontstaan door de inklinking van de klei. De omliggende strandwallen klonken niet in en bleven 

boven NAP. 

Via de ringvaarten van de meren en via de loop van de oude Rekere (ter plaatse het huidige 

Noordhollands Kanaal) kan doorgevaren worden richting Hargervaart. Daar lag vroeger het Zij-

per Zeegat. In die periode, nadat grootschalige veenvorming had plaatsgevonden stroomde het 

veenriviertje de Rekere vanuit het Schermergebied richting zee, waar het ter hoogte van  Petten 

uitmondde. Later (vanaf de 11
e
 eeuw) na de vorming van de jonge duinen en de verzanding van 

de uitmonding, stroomde het uit op het gevormde getijdebekken van de Zijpe. 
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Resultaat: 

Herstel van cultuurhistorie en het koppelen van een toeristische activiteit hieraan: 

Kanoënd naar het noorden passeert men: St Aagtendijk, Zanddijk, locatie Abdij van Egmond 

(de grote initiators van ontginningen), Egmondermeer, Bergermeer, Rekere, Rekerdam (huidige 

Schoorldam), westfriese omringdijk, dijk / sloot rondom De Zijpe, stuifdijk (huidige slaperdijk), 

Hondsbossche Zeewering. Er worden diverse, verschillende ecosystemen gepasseerd, diverse 

watersystemen / watergangvormen, diverse ontginningstypes, verschillende dijken, verkave-

lingstypes, etc. 

 

Effect van de maatregel 

Een gebiedsdekkend waterrecreatieplan moet ertoe leiden dat de watergebonden recreatie en 

beleving verbeterd wordt. Dit omdat routes met elkaar verbonden worden, nieuwe mogelijkhe-

den worden ontdekt en er meer draagvlak en draagkracht gevonden kan worden. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Geen directe relatie met andere maatregelen, gezien de financiële mogelijkheden wordt het op-

stellen in het tweede deel van de planperiode uitgevoerd. 

 

Kosten en kostenverdeling 

De kosten komen voor de planvorming worden per gemeente geraamd op € 10.000,- Voor het 

opstellen van het plan wordt dus rekening gehouden met € 30.000. Het hoogheemraadschap 

betaalt per gemeente 25% mee. Voor de uitvoering en nader onderzoek naar bepaalde moge-

lijkheden (bijvoorbeeld delen van de Boomstamkanoroute) wordt vooralsnog geen budget ge-

raamd.  

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel 14         Basis 

Gronden van gemeente inzetten voor KRW of waterberging (eigendomsscan) 

 

Doel van de maatregel 

Het benutten van gemeentelijke eigen gronden voor de opgaven op het gebied van waterber-

ging of Kaderrichtlijn Water. Daarnaast ook de planologische medewerking van de gemeenten 

voor het invullen van de regionale, watergebonden opgaven. 

 

Op te lossen knelpunt 

Invulling van ruimtelijke vraagstukken zoals waterberging en ook natuurvriendelijke oevers voor 

de KRW is vaak kostbaar omdat gronden aangekocht moeten worden. Daarnaast is het vaak 

een moeizaam proces omdat bestaand landbouwareaal omgezet moet worden in een minder 

intensieve gebruiksfunctie. Dit kan weerstand oproepen. 

 

Beschrijving van de maatregel 

De gemeentes hebben aangegeven dat ze op verschillende plaatsen gronden in bezit hebben. 

Vanwege een soms gebrekkige afstemming tussen het grondbureau van de gemeente en de 

mensen die voor een mogelijke invulling van de gronden kunnen zorgen, worden deze gronden 

soms weer verkocht. De afstemming tussen de afdelingen grondzaken en HHNK moet beter. 

Onderzocht moet worden of deze gronden ingezet kunnen worden voor de opgaven op het ge-

bied van de KRW of waterberging.  

 

Een eerste aanzet om de opgaven te matchen aan de eigendommen of mogelijke gronden die 

aangekocht kunnen worden is een ‘eigendomscan’. 

 

Effect van de maatregel 

Door het effectief omgaan met gronden die al in overheidsbezit zijn, worden kosten voor HHNK 

bespaard. Daarnaast wordt sneller invulling gegeven aan de wateropgaven. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Het onderzoek naar welke gronden het betreft (eigendomscan) en hoe deze gronden het beste 

ingezet kunnen worden staat gepland voor 2011. 

 

Kosten en kostenverdeling 

De initiatiefnemer hiervoor is afhankelijk van de situatie. Voor de waterberging en de inrichting 

ervan kan naast HHNK ook de gemeente kostendrager zijn. Voor de gronden zonder ‘bestem-

ming’ die de gemeente al in bezit heeft wordt uitgegaan dat de gemeente probeert deze gron-

den in te zetten om zo de watergerelateerde opgaven in te kunnen vullen. Voor de KRW staat 

deze afspraak al (vooral voor inzet van gronden voor natuurvriendelijke oevers). 

 

De eigendomscan voor de drie gemeenten samen wordt geraamd op €10.000, voor rekening 

van HHNK. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel 15         Basis 

Regentonactie 

 

Doel van de maatregel 

Waterverbruik bewoners verminderen en bewustzijn van bewoners ten aanzien van waterge-

bruik vergroten. 

 

Op te lossen knelpunt 

Kostbaar, zeer schoon drinkwater wordt nu ingezet voor doeleinden waarvoor het niet primair 

gemaakt is. Bijvoorbeeld de plantjes water geven en de stoep schrobben. 

 

Beschrijving van de maatregel 

De gemeente stelt haar inwoners in de gelegenheid om tegen inkoopsprijs een regenton aan te 

schaffen. Met deze actie wil de gemeente het nieuwe waterbeleid en de beleving van water 

voor de burger tastbaar maken. Een regenton is goed voor het milieu en past in een duurzaam 

waterbeleid.  

 

Effect van de maatregel 
Door de watervoorraad in de regenton is minder drinkwater nodig voor de tuin. 
 

Deze maatregel is vanuit het GRP eerder uitgevoerd door de gemeente Castricum. Tot 1 oktober 2007 zijn 

circa 300 regentonnen uitgereikt aan bewoners waar de riolering is vervangen voor een gescheiden sys-

teem. Daarnaast zijn circa 300 regentonnen tegen kostprijs verkocht. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Planning nog onbekend, geen relatie met andere maatregelen behalve dat de regentonnen bij 

afkoppelprojecten ingezet kunnen worden. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Wordt gefinancierd vanuit GRP, maar deze maatregel is uiteindelijk kosten neutraal (inkoop = 

verkoop). 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel 16         Extra 

Slotendag 

 

Doel van de maatregel 

Betrokkenheid bewoners bij kleinschalige watergebonden ecosystemen vergroten. 

 

Op te lossen knelpunt 

Bewoners, maar ook bedrijven, zijn zich vaak niet bewust van het ecologisch leven in een klein 

ecosysteem als een sloot. Hierdoor is men zich ook niet bewust hoe makkelijk dit ecosysteem 

verstoord kan worden en wat de gevolgen van het eigen gedrag op zo’n systeem kan zijn. 

 

Beschrijving van de maatregel 
“Slotendag”, educatieve dag met bioloog, te gebruiken voor communicatie, educatie,  
monitoring, draagvlak. Doelgroep voornamelijk vissers, agrariërs, natuurorganisaties en geïnte-
resseerde bewoners. 

 

Effect van de maatregel 

Bewustzijn en kennis van kleinschalige watergebonden ecosystemen onder bewoners en be-

drijven neemt toe. Maatregelen die getroffen worden om deze systemen te ondersteunen of te 

verbeteren kunnen daardoor in de toekomst op meer draagvlak rekenen. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Jaarlijkse organisatie van deze dag.  

 

Kosten en kostenverdeling 

Kosten: €10.000 per gemeente over hele planperiode; het hoogheemraadschap draagt 1/3 deel 

per gemeente bij.  

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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3 Maatregelen gemeente Castricum 

Maatregel C1        Basis progr. WB21 

Wateropgave Castricummerpolder 

 

Doel van de maatregel 

Oplossen wateropgave van de Castricummerpolder. 

 

Op te lossen knelpunt 

Na herberekeningen aan de wateropgave van de Castricummerpolder bleek van de oorspron-

kelijke 42 ha. nog 8 ha. aan benodigde waterberging overeind te blijven. Dit zit voornamelijk in 

de kern Castricum die deel uitmaakt van de Castricummerpolder. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Er wordt gedacht aan het inzetten van de Schulpvaart (Groot-Limmerpolder) voor waterberging. 

Mocht de Schulpvaart niet toereikend zijn, dan kunnen ook andere technische maatregelen wor-

den overwogen. 

 

Waterberging en ecologische verbindingszone ‘Van Kust tot Kust’ in de Schulpvaart: 

Daadwerkelijke waterberging wordt gezocht in de Schulpvaart. Piekafvoeren uit het stedelijk 

gebied moeten dan naar de Schulpvaart worden afgevoerd (afwenteling op de Groot Limmer-

polder in plaats van naar de Castricummerpolder). Dit vergt enige aanpassing in het stedelijke 

watersysteem (zie ook de studie ‘Omkeren stromingsrichting Castricum, Grontmij 2007).  

Voor het creëren van de benodigde waterberging in de Schulpvaart zullen gronden aangekocht 

moeten worden en moeten ecologische doelstellingen en randvoorwaarden worden gedefini-

eerd. Hiervoor is een gebiedsproces noodzakelijk en moet afstemming met andere plannen 

(EHS, KRW) gezocht worden. 

 

Andere mogelijkheden: 

Blokbemaling Hendriksloot, afvoer verplaatsen naar Groot Limmerpolder, tevens peil verhogen 

voor natuurontwikkeling: Een deel van de benodigde waterberging wordt opgelost door de blok-

bemaling Hendriksloot af te koppelen van de Castricummerpolder en via een nieuw, beter be-

heerbaar gemaal, aan te sluiten op de Groot-Limmerpolder. Wellicht in combinatie met natte 

verbinding tussen Hendriksloot en Schulpvaart. 

 

Natte verbinding Hendriksloot en Schulpvaart 

Een natte verbinding aanleggen tussen de Hendriksloot en de Schulpvaart (past perfect binnen 

de visie van het waterplan om het Oer-IJ als landschappelijke drager te gebruiken). 

 

Effect van de maatregel 

De kans op wateroverlast in de Castricummerpolder wordt naar de norm teruggebracht.  

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De uitvoer staat gepland voor 2011-2016. 
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Kosten en kostenverdeling 

De totale investering voor de waterberging is globaal geraamd op ruim €1,2 miljoen. Binnen het 

project Schulpvaart worden echter ook andere doelen als de KRW-opgave en Wonen in het 

Groen-opgaven meegenomen. Totale investering is geraamd op €2,75 miljoen. 

Financiering uit meerdere potten mogelijk: Gemeente Castricum, EHS (via ILG)/ WB21/ KRW-

synergie/ Wonen in het Groen/ KRW-HHNK. Indien het beheer en eigendom bij de in het gebied 

actieve agrariërs blijft is een investering in grondverwerving uiteraard niet nodig. De kans op 

medefinanciering vanuit EHS-gelden voor de robuuste verbindingszone Van Kust tot Kust zijn 

gezien het huidige kabinetsbeleid uiterst onzeker.  

Over beheer en onderhoud (uitvoering en financiën) zullen afspraken moeten worden gemaakt.  

 

Leemten in kennis 

Water- en ecologische kwaliteit is aandachtspunt. 
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Maatregel C2         Basis GRP 

Grondwateroverlast in wijken oplossen door drainage 

 

Doel van de maatregel 

Verminderen grondwateroverlast die aanwezig is als gevolg van (toenemende) kweldruk. 

 

Op te lossen knelpunt 

In grote delen van Castricum komt (steeds vaker) grondwateroverlast voor.  

 

Beschrijving van de maatregel 

In de oudere wijken zijn grote delen van de riolering aan vervanging toe. De werkzaamheden 

hierbij worden aangegrepen om gelijktijdig met de nieuwe riolering, drainagebuizen mee te leg-

gen. Daar waar dit onvoldoende resultaat zal geven vanwege de relatief diepe ligging van de 

drainage ten opzichte van het oppervlaktewaterpeil, zal de drainage bemalen worden. 

 
In de volgende tabel (bron GRP, planperiode 2008-2012) zijn de benodigde grondwatermaatre-
gelen in Castricum weergegeven op grond van onderzoek van december 2006. 
 

 
 

Deze maatregelen hebben een omvang van circa 2,5 miljoen Euro. 
In 2008 is onderzocht welke grondwatermaatregelen in Limmen en Akersloot getroffen moeten 
worden. De maatregelen in Limmen zijn vooralsnog geraamd op 1 miljoen Euro en in Akersloot 
op 0,5 miljoen Euro. Verwacht wordt dat een omvang van werkzaamheden van circa 0,5 miljoen 
Euro per jaar opgepakt kan worden. Op basis van wat nu deels bekend en deels geraamd 
wordt, betekent dit dat in de komende 10 jaar grondwatermaatregelen een behoorlijke inspan-
ning vragen. 
 

Effect van de maatregel 

De grondwaterstand in de wijken wordt stabiel gehouden op een acceptabel niveau. De ge-

meente voldoet daarmee aan haar zorgplicht voor grondwater.  

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Zie tabel. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Kosten (zie tabel) zijn voor de gemeente en worden gefinancierd uit het Verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel C3        Basis  progr. WB21 

Onderzoek naar invulling wateropgave Binnengeesterpolder, Klaas Hoorn en Kijfpolder 

 

Doel van de maatregel 

Oplossen van de wateropgave in de Binnengeesterpolder en de Klaas Hoorn en Kijfpolder (on-

derzoek naar benodigde maatregelen). 

 

Op te lossen knelpunt 

In de studie Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier is voor deze polders berekend dat de 

kans op wateroverlast te groot is.  

 

Beschrijving van de maatregel 
Voor beide polders geldt dat er intern bij HHNK een alternatievenstudie op stapel staat voor de 
invulling van de wateropgave. Aan de hand van deze studies zal worden bepaald welke maat-
regelen er in beide polders getroffen zullen worden. 
 

Effect van de maatregel 

Het verminderen van de kans op wateroverlast in deze polders. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Onbekend. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Op basis van de huidige wateropgave (3,7 en 4,8 ha) zijn de kosten geraamd op ca. 

€1.200.000.  

 

Leemten in kennis 

De daadwerkelijke noodzaak voor de aanleg van waterberging is nog niet volledig bekend. Een 

nadere studie zal hierover uitsluitsel moeten geven. 
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Maatregel C4        Basis progr. WB21 

Onderzoek naar nut en noodzaak berekende wateropgave Westwouderpolder 

 

Doel van de maatregel 

Inzicht krijgen in de wateropgave Westwouderpolder; nut en noodzaak en mogelijke oplossings-

richtingen. 

 

Op te lossen knelpunt 

In de huidige berekeningen van de studie Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier (BWN) 

is in de Westwouderpolder een wateropgave van 18,2 ha berekend. Nut en noodzaak hiervan 

zijn niet duidelijk.  

 

Beschrijving van de maatregel 

Eén van de polders binnen het waterplangebied is de Westwouderpolder. Hier is in de BWN-

studie van 2004 een wateropgave berekend van 18,2 ha. De Westwouderpolder heeft een zo-

mer-/ winterpeil van NAP -1,42/-1,44. m. De polder faalt op grasland-inundatie. Bij de bereken-

de peilstijging staat echter 60-70% van de polder al onder water. Op dit moment is er 20 ha wa-

ter aanwezig (10% van de totale polder). Met 18,2 ha zou daar nog eens grofweg 10% bijko-

men.  

 

Een onderzoek naar alternatieve oplossingen moet meer inzicht in de situatie geven. 

 

Effect van de maatregel 

Het verminderen van de kans op wateroverlast in deze polder. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De Westwouderpolder staat op de lijst om nader bekeken te worden en te zoeken naar alterna-

tieven voor het oplossen van de wateropgave. Deze is echter nog niet ingepland en het zal dus 

waarschijnlijk 2011 worden. Inmiddels zijn de gegevens beschikbaar bij HHNK. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Onbekend. 

 

Leemten in kennis 

De daadwerkelijke noodzaak voor de aanleg van waterberging is nog niet volledig bekend. Een 

nadere studie zal hierover uitsluitsel moeten geven. 
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Maatregel C5         Basis 

Vismigratie Castricum 

 

Doel van de maatregel 

Mogelijkheden voor uitwisseling van vis tussen polders, boezem en buitenwater optimaliseren. 

 

Op te lossen knelpunt 

De mogelijkheden voor vismigratie zijn in de huidige situatie beperkt. Knelpunten in het plange-

bied zijn vooral de gemalen tussen de polders en de boezem. Deze verhinderen de mogelijk-

heid voor migratie en zijn voor kleine vissoorten vaak gevaarlijk. Grotere vissen zijn meestal 

beschermd voor de pompen door krooshekken. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Niet voor alle polders is het even relevant dat er vismigratie mogelijk is. Wanneer een polder 

relatief weinig oppervlaktewater bevat en voornamelijk in dienst staat van de landbouw zullen 

de ecologische potenties gering zijn, waarmee ook het belang voor vismigratie vervalt. Echter, 

de polders met veel water, met natuur en een waterbergingsfunctie zijn wel gebaat bij goede 

vismigratiemogelijkheden.  

 
In de gemeente Castricum zijn in totaal 4 knelpunten benoemd.  

• gemaal Castricummerpolder; 

• gemaal Groot-Limmerpolder Zuid; 

• gemaal Westwouderpolder; 

• stuw Schulpvaart. 

 

De doelsoorten vallen onder het type ‘Baars/Blankvoorn’. 
 

Effect van de maatregel 

Uitwisseling van vissoorten tussen de boezem en de polders wordt mogelijk gemaakt. Dit kan 

leiden tot een gezondere visstand en tot behoud en versterking van populaties. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De planning is om deze knelpunten uiterlijk in 2015 op te lossen.  

 

Kosten en kostenverdeling 

Kosten komen voort uit de KRW. Financiering gebeurt via HHNK. De geraamde budgetten zijn 

als volgt: 

• gemaal Castricummerpolder  €  11.000 

• gemaal Groot-Limmerpolder Zuid €  46.000 

• gemaal Westwouderpolder  €130.000 

• stuw Schulpvaart   €  11.000 

 

Leemten in kennis 

De precieze planning en de te gebruiken technische voorzieningen zijn nog niet helemaal be-

kend. 
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Maatregel C6         Extra 

Aanvoerfunctie Schulpvaart  stoppen 

 

Doel van de maatregel 

Aan- en afvoerroute stedelijk gebied Castricum en ook bollenteeltgebied Bakkum over hetzelfde 

tracé plaats laten vinden, daarbij de Schulpvaart ontzien vanwege beoogde natuurontwikkeling 

in ‘schoonwatervallei’. Zie het kader in het hoofdrapport. 

 

Op te lossen knelpunt 

De afvoer van de kern Castricum vindt plaats via de Castricummerpolder. Aan de zuidwestzijde 

voert het peilgebied van de kern via stuwen af op het lager gelegen polderdeel. De aanvoer 

vindt plaats vanuit het Alkmaardermeer via de Schulpvaart. Dit zijn dus twee verschillende tra-

cés. Een vergelijkbare situatie geldt voor het bollengebied bij Bakkum. Vanwege de beoogde 

natuur- en ecologische functie van de Schulpvaart is het gewenst dat deze zoveel mogelijk met 

gebiedseigen water (duinwater en afvoer uit natuurgebieden) gevoed wordt. Het aanvoeren van 

water vanuit de boezem verstoort dit streefbeeld. Daarnaast kan door het benutten van schoon 

water uit de duinen een verbetering van de doorstroming van de stedelijke waterlopen en een 

verbetering van de stedelijke waterkwaliteit worden bewerkstelligd. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Een aantal technische aanpassingen in het watersysteem is nodig.  

Knelpunten kunnen zijn: 

• het gemaal Smeetslaan is een obstakel met een mogelijk ‘verkeerde’ stroomrichting; 

• door de huidige dimensionering volgt het water voornamelijk de hoofdwaterlopen in 

het gebied. Het gevolg is dat sommige strengen niet of nauwelijks doorspoeld wor-

den; 

• in de aanvoersituatie moet eventueel extra sturing van het water plaatsvinden om het 

water door het gehele systeem te leiden, hiervoor kunnen (extra) kunstwerken nodig 

zijn; 

• kunstwerken die geïntroduceerd worden voor het sturen van de stroomrichting kun-

nen een remmende en opstuwende werking hebben ten tijde van piekafvoer. 

 

Het gemaal Castricum in de Castricummerpolder heeft een inlaatvoorziening. Of deze voldoen-

de groot is om ook aan de vraag van de kern Castricum te voldoen moet worden onderzocht. 

Het verdere traject vanaf het Alkmaardermeer naar de zuidzijde van Castricum bevat geen 

knelpunten voor de wateraanvoer.  

Het peil in de polder is NAP -0,85 m in de zomer (winter NAP -0,95 m), dit is 5 cm onder het 

streefpeil in de kern. De vraag is of er een inlaatgemaal moet komen om dit verschil te over-

bruggen en de doorstroming te bevorderen. Een andere mogelijkheid is een beperkte mate van 

flexibel peilbeheer in de kern en het water onder vrij verval in te laten (als het peil meer dan 5 

cm uitzakt).  

 

� Voor de wateraanvoer richting enkele bollenpercelen bij Bakkum zal de wateraanvoerfunctie 

voorlopig wel in stand worden gehouden. Mogelijk dat het initiatief Schoonwatervallei (zie kader 

in hoofdrapport) hier een oplossing voor kan bieden. 

 

Effect van de maatregel 

Door de aan- en afvoer in de normale situaties via het zuiden van Castricum te laten verlopen 

kan de Schulpvaart volledig ingezet worden voor natuurontwikkeling in combinatie met het zo-

veel mogelijk vasthouden van gebiedseigen water. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Deze maatregel wordt gecombineerd met de maatregelen aan de Schulpvaart en de maatrege-

len die nodig zijn om in pieksituaties de waterberging in de Schulpvaart te kunnen benutten. 
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Kosten en kostenverdeling 

Voor de planvorming is € 10.000 geraamd, gemeente en hoogheemraadschap financieren ieder 

de helft hiervan. 

 

 

De uitvoeringskosten zijn hieronder geraamd: 

Maatregel Kosten 

Aanvoergemaal Hendriksveld € 80.000 

Gemaal Smeetslaan indien mogelijk omdraaien of 2x 

aanjaaggemaal voor doorstroming zuidelijke watergangen 

of meeliften op ruimtelijke ontwikkelingen m.b.t. gemeen-

tehuis en open water creëren 

€ 135.000 
1 

Aankoppelen duinrel Puikman, 2 opties
12
: 

1 Gemaal + watergang 

2 Aanpassen peil in gebied ‘Hendriksveld’ 

 

 € 57.000 

n.v.t. 

Aanjaaggemaal t.b.v. doorspoeling 

Onderwaterdrempel in hoofdwaterloop t.b.v. sturing wa-

terstromen 

€ 40.000 
2 

€ 20.000 
3
 

1
) 2 x pomp (85 m

3
/h) á €15.000, 2x put á €10.000, verwijderen bestaand gemaal, aanpassen uitstroom persleidingen, 

inclusief nutsvoorzieningen,. Niet geautomatiseerd op peilbeheer. 
2
) pomp (85 m

3
/h) á €15.000, put á €10.000, inclusief nutsvoorzieningen, inclusief VAT, onvoorzien en BTW. Niet geau-

tomatiseerd op peilbeheer. 
3
) Damwand van 12 m á €1.000/m, inclusief VAT, onvoorzien en BTW. 

 

Verder zijn in het initiatief Schoonwatervallei verschillende kostenposten opgenomen in verband 

met verwerving en inrichting van gronden. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 



Maatregelen gemeente Castricum 

 

GM-0012118, revisie 6

Pagina 33 van 92

 

 

Maatregel C7/C8        Basis 

Beekriolen Castricum en Limmen: in kaart brengen + afspraken over beheer en onderhoud 

 

Doel van de maatregel 

Op bestuurlijk niveau afspraken maken voor de toekomstige verantwoordelijkheid en beheer en 

onderhoud van beekriolen. 

 

Op te lossen knelpunt 

In de deelkernen van Castricum liggen beekriolen. Dit zijn veelal watergangen die in het verle-

den als gevolg van stedelijke ontwikkelingen gerioleerd zijn. Deze beekriolen liggen gedeeltelijk 

op particuliere terreinen. De verantwoordelijkheid en het beheer en onderhoud van deze beek-

riolen is complex. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Er zijn al verschillende studies uitgevoerd naar de ligging, de huidige staat en werking van de 

beekriolen (in Limmen). Om afdoende afspraken over beheer en onderhoud te maken is het van 

belang eerst het volledige systeem aan beekriolen in beeld en kaart te brengen (ook in kern 

Castricum). Daarnaast is onderzoek nodig waar bestaande beekriolen weer omgezet kunnen 

worden in open beken. Daarna zullen er afspraken tussen gemeente, HHNK en ook particulie-

ren worden gemaakt over de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud. 

 

Effect van de maatregel 

De afspraken moeten leiden tot een structureel beheer en onderhoudsbeleid en uitvoering voor 

de beekriolen en tevens wordt inzicht verkregen in de mogelijkheden om beekriolen waar moge-

lijk weer in open beken te veranderen. Door een goed inzicht in de ligging en werking kunnen 

ook optimalisatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Er is een duidelijke relatie met de algemene maatregel die gaat over de overdracht van het 

stedelijk water van de gemeente naar HHNK. De inventarisatie van de beekriolen kan deel 

uitmaken van de inventarisatie die nodig zal zijn voor de overdracht. In het kader van de over-

dracht zullen ook afspraken omtrent het beekrioolstelsel worden gemaakt. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Onderzoek geraamd op € 10.000. Gelijke verdeling gemeente en HHNK. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel C9        Extra 

Duinrel 'Puikman' afkoppelen van duikerriool, opwaarderen, benutten voor stad 

 

Doel van de maatregel 

Het in potentie ‘schone’ water uit de duinrel benutten voor het stedelijk oppervlaktewater. 

 

Op te lossen knelpunt 

De duinrel loost nu zijn water nabij het spoor op de riolering. Hiermee gaat het water verloren 

richting de zuivering. Door het eventueel benutten van dit water voor de stedelijke waterlopen 

wordt een betere doorstroming en een verbetering van de stedelijke waterkwaliteit verkregen. 

 

Beschrijving van de maatregel 

De aanleg die beoogd wordt in de visie, is een 'ondiepe natuurlijke greppel' (zie referentiebeeld 

blz. 24 gebiedsvisie Zanderij) met een natuurlijk (niet rationeel) beloop. 
De inrichting van het zuidelijk deel van de Zanderij wordt hoogwaardig ingericht als een nat 
schraalgrasland, afgewisseld met bloemrijk en droog grasland, met duinrellen als dragers van 
de landschappelijke en de ecologische kwaliteit. De potenties van de hoge kwaliteit van het 
kwelwater in de binnenduinrand worden hierdoor benut. De open natuur met wilde bloemen 
en orchideeën en de voor de binnenduinrand karakteristieke duinrel vormen een gebiedseigen 
beeldmerk.  
De nieuwe duinrellen borduren voort op de restanten van de oude duinrel tussen de begraaf-
plaats en de sportvelden en grijpen terug op een duinrel die vroeger vanaf de Papenberg rich-
ting de Beverwijkerstraatweg liep. 
 

Effect van de maatregel 

Het schone water geeft grote potenties voor natuurontwikkeling met bijzondere flora en fauna, 

die we willen benutten. Dit is de primaire functie. 

(Eventueel) wateroverschot kan benut worden als schoon stedelijk water, maar dit mag geen 

verdroging tot gevolg hebben. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De planning is afhankelijk van de ruimtelijke ontwikkelingen in De Zanderij. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Kosten voor het afkoppelen van het duikerriool en aansluiten op het stedelijk oppervlaktewater-

systeem zijn vooralsnog geraamd op €50.000. Voor het onderzoek is €10.000,- geraamd. Kos-

ten zijn voor gemeente Castricum. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel C10         Extra 

Binnenduinrand Zanderij en duinrel 'Zanderij' herstellen en benutten voor stad 

 

Doel van de maatregel 

Bij functiewijzigingen in De Zanderij inzetten op herstel van de binnenduinrand en een duinrel. 

 

Op te lossen knelpunt 

In het gebied ‘De Zanderij’, gelegen tussen de duinen en het station Castricum, komt drangwa-

ter vanuit de duinen aan de oppervlakte. Dit water wordt nu grotendeels vermengd met water 

van mindere kwaliteit in de aanwezige tuinbouw. In het voorjaar wordt veel drangwater gebruikt 

voor de watervoorziening van de tuinbouw. Hiervoor zijn een aantal ondiepe grondwaterbema-

lingen aanwezig. Dit is gezien de Natura2000 aanwijzing van het duingebied ongewenst in ver-

band met mogelijke verdroging. Door het eventueel benutten van het schone duinwater voor de 

stedelijke waterlopen wordt een betere doorstroming en een verbetering van de stedelijke wa-

terkwaliteit verkregen. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Er ligt al een gebiedsvisie voor de toekomstige ontwikkelingen in De Zanderij. Door de potentie 

van de specifieke kenmerken van het watersysteem in de binnenduinrand optimaal te benutten 

zal er een natuurlijke overgang ontstaan tussen infiltratie en kwel. Daar waar de kwel aan de 

oppervlakte komt zal het watersysteem hierop ingericht moeten zijn. Gericht op het natuurlijk af 

laten stromen van dit water en het zo lang mogelijk plaatselijk te benutten voor een goede wa-

terkwaliteit en een bijdrage aan de beleving van water. 

 

Effect van de maatregel 

Door het duinwater langer vast te houden en te benutten worden de potenties ervan ten volle 

gebruikt. In relatie met gedeeltelijk herstel van de binnenduinrand kan dit leiden tot een ver-

hoogde ecologische waarde van het gebied. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De uitvoer van deze maatregel is volledig afhankelijk van de snelheid van de mogelijke ontwik-

kelingen in De Zanderij. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Kosten voor Castricum zijn geraamd op € 150.000. De planvormingskosten zijn geraamd op  

10.000. Deze kosten zijn opgenomen in het budget. De uitvoeringskosten komen bij voorkeur 

ten laste van de ontwikkelingen. 

 

Leemten in kennis 

Voorlopig is de precieze invulling van de ontwikkelingen in dit gebied nog onbekend. 
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Maatregel C11         Basis 

Waterberging ‘Kleine Polder’ 

 

Doel van de maatregel 

Het inzetten van de gronden in de Kleine Polder voor de achterstallige waterbergingsopgaven 

van voornamelijk Bedrijventerrein Nieuwelaan oost en west (kern Limmen). 

 

Op te lossen knelpunt 

De planvorming van de waterberging in de Kleine Polder nabij Akersloot is al enige tijd bezig. 

De actuele stand van zaken is dat HHNK heeft besloten hier geen grootschalige waterberging 

te creëren in het kader van het oplossen van de wateropgave Castricummerpolder. Een alterna-

tief is gevonden in het verbreden van de Schulpvaart. De gemeente heeft echter nog een ach-

terstallige watercompensatie voor onder andere het bedrijventerrein Nieuwelaan. Het gaat om 

1,2 ha opgave voor de gemeente als compensatie voor bouwprojecten, toename verhard op-

pervlak; en 1,5 ha opgave voor Ondernemersgroep Limmen (OGL) voor een bedrijventerrein. 

 

 
 

Beschrijving van de maatregel 

De gronden zijn in bezit van een projectontwikkelaar. Deze zal de gronden verkopen aan de 

gemeente zodat deze ze in kan zetten voor waterberging. De gemeente is dus nog afhankelijk 

van deze projectontwikkelaar. Wanneer hierover overeenstemming bereikt kan worden, kan de 

watercompensatie ingevuld worden. 

 

De belangrijkste ruimtelijke aandachtspunten zijn:  

� door het plangebied loopt een leidingenstrook; in de verdere planvorming dient tijdig 

afstemming plaats te vinden met het nutsbedrijf; 

� het hele plangebied is onderdeel van de PEHS; De Kromme Sloot en de Slikker Die 

vormen belangrijke ecologische verbindingen; 

� het plangebied heeft een hoge cultuurhistorische waarde (onregelmatige blokverkave-

ling uit de middeleeuwen / bestaande waterloop Slikker Die) en is onderdeel van het 

Nationaal Landschap Laag Holland (met als belangrijke waarden openheid, verkave-

ling, veenpakket en weidevogels). Kanttekening is dat de oorspronkelijke verkaveling 

zoals die is aangegeven in de topografische atlas in werkelijkheid niet meer aanwezig 

is; 

� het plangebied is bodembeschermingsgebied. I.v.m. behoud veenpakket (Nationaal 

Landschap Laag Holland) is een hoge (grond)waterstand gewenst; 

� in de Kleine Polder bevindt zich een archeologisch gebied van waarde met sporen 

van bewoning uit de late middeleeuwen.
1
  

                                                                  
1
 In de Castricummerpolder bevinden zich relatief veel gebied die archeologisch van waarde of van hoge waarde zijn. 

Dit zorgt voor een aanzienlijke beperking van de mogelijkheden voor het vinden van geschikte locaties voor waterber-

ging in de Castricummerpolder. 
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Een hele andere potentiële ‘afnemer’ is het onderbrengen van (delen van) het plangebied onder zwevende hectares in 

het Gebiedsplan Kust tot Kust. Dit Gebiedsplan is de basis voor vergoeding voor natuur aan natuurbeherende organisa-

ties of particulieren.  

Na overdracht van de grond aan BBL kan Landschap Noord-Holland een vergoeding krijgen voor aankoop, inrichting & 

beheer.  

Bij ontwikkeling door particulier kan via opname in het Gebiedsplan een vergoeding worden verkregen voor de waarde-

vermindering van de grond.  

Deze optie dient in de volgende fase van de planvorming nader te worden onderzocht in overleg met Landschap Noord-

Holland en de provincie Noord-Holland 

 

Effect van de maatregel 

De achterstallige en toekomstige watercompensatie voor bedrijventerrein Nieuwelaan wordt 

ingevuld. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De gronden zijn (grotendeels) aangekocht, inrichting zal plaatsvinden in 2011-2012.  

 

Kosten en kostenverdeling 

De initiatiefnemer hiervoor is de gemeente. Voor een gedeelte van de waterberging en de in-

richting er van kan de gemeente ook volledig kostendrager zijn om zo haar eigen (achterstalli-

ge) watercompensatie in te vullen. Indirect zullen de kosten voor rekening van de projectontwik-

kelaar van het bedrijventerrein Nieuwelaan komen. 

 

De gemeente heeft € 180.000 gereserveerd.  

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel C12         Extra 

Overstort C5014 monitoren op effecten op Schulpvaart 

 

Doel van de maatregel 
Inzicht in de werking van deze overstort met bergbezinkleiding. Wanneer nodig de invloed er-
van op de kwaliteit van de Schulpvaart zoveel mogelijk minimaliseren. Afgeleide doelstelling is 
dat er gezamenlijk gezocht gaat worden naar creatieve en betaalbare oplossingen. 

 

Op te lossen knelpunt 

Deze overstort, die aan het begin van de Schulpvaart op deze watergang overstort, kan zorgen 

voor vervuiling in de Schulpvaart. Uit modelberekeningen is gebleken dat een zeer groot deel 

van het overtollige water uit de kern Castricum via deze overstort met bergbezinkleiding afge-

voerd wordt. Hierdoor zijn er twijfels gerezen over de werking van de leiding. Wanneer er te 

veel water doorheen moet kan deze uitspoelen waardoor de werking ervan teniet wordt gedaan. 

Dit kan negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit van de ecologische verbindingszone waar 

de Schulpvaart deel van uit gaat maken. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Monitoring moet uitwijzen of de bergbezinkleiding zorgt voor een verminderde vuiluitworp en 

wat de uiteindelijke effecten zijn op de waterkwaliteit in de Schulpvaart.  

 

Effect van de maatregel 

Door het verkregen inzicht kunnen, wanneer nodig, extra maatregelen worden genomen. Te 

denken valt aan een extra bezinkvoorziening. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De monitoring wordt al ten tijde van het opstellen van het Waterplan opgestart. De meetperiode 

zal tenminste twee jaar beslaan. Eventuele maatregelen worden gepland voor de periode 2011-

2013. 

 

Kosten en kostenverdeling 

De monitoringskosten zijn voor de gemeente, kosten worden gefinancierd via het GRP. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel C13         Basis Baggerplan 

Baggeren/verdiepen vijvers Castricum 

 

Doel van de maatregel 

De doorstroming en de ecologische waterkwaliteit en de belevingswaarde van het stedelijke 

water verhogen. 

 

Op te lossen knelpunt 

Het stedelijke water is in de huidige situatie van vrij lage waarde; zowel wat ecologie als wat 

beleving betreft. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de waterdiepte gering is in combinatie 

met een dikke (tot 40 cm) laag bagger.  

 

Beschrijving van de maatregel 

Door het baggeren en uitdiepen van de stedelijke watergangen wordt de ecologische en bele-

vingskwaliteit verbeterd. Dit houdt in dat zo snel mogelijk uitvoer moet worden gegeven aan het 

baggerplan en dat per watergang moet worden onderzocht of het baggerplan ver (diepte en 

volledig breedte watergang) gaat of dat hier aanvullend werkzaamheden nodig zijn. Zie ook 

maatregel AC9. 

 

Effect van de maatregel 

Door de natuurvriendelijke oevers en het natuurvriendelijk schonen van de watergangen zal de 

ecologische kwaliteit verbeteren. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Deze maatregel is afhankelijk van de mogelijkheid tot baggerstort en verwerking. Hiervoor wordt 

gezocht naar een mogelijke locatie voor een baggerdepot. Zie ook maatregel AC1. Als een 

baggerdepot kan worden gerealiseerd zullen de kosten voor transport en stort sterk geredu-

ceerd worden. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Het bestaande baggerprogramma loopt tot en met 2012. Inclusief 2009 moet er volgens het 

baggerplan € 2.077.554,- besteed worden. Daarvan komt € 1.295.701,- voor rekening van de 

gemeente en € 781.853,- voor rekening van HHNK. De gemeente neemt nu € 60.000 per jaar 

op in haar begroting. Tot dusverre heeft de gemeente in samenwerking met het hoogheem-

raadschap de planning van het vigerende baggerplan uitgevoerd. Op grond van de voorspelde 

werkzaamheden en kostenindicatie in het baggerplan zou een achterstand op kunnen treden; 

vermoedelijk zijn de gehanteerde hoeveelheden en kostenindicaties echter niet reëel. Daarom 

zal in 2011 eerst samen met het schap een nieuw baggerplan worden gemaakt. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel C14         Basis KRW 

Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen Groot Limmerpolder 

 

Doel van de maatregel 

Voldoen aan de KRW-doelstellingen voor de waterdelen Groot Limmerpolder. 

 

Op te lossen knelpunt 

In het document Samen werken aan schoon water is een karakterschets en problematiek ten 

aanzien van de ecologische waterkwaliteit gegeven voor de regio Noord-Kennemerland. Daaruit 

is gebleken dat de huidige kwaliteit in de Groot Limmerpolder niet voldoet aan de gewenste 

kwaliteit. 

 

Beschrijving van de maatregel 

In het document is een maatregelenpakket 2009-2015 opgenomen. Dit is het resultaat van een 

gebiedsproces en moet leiden tot het behalen van de doelstellingen. Voor de Groot Limmerpol-

der is een aantal maatregelen opgenomen: 

• natuurvriendelijk schonen watergangen; 

• inrichten en onderhoud natuurvriendelijke oevers landelijk; 

• bufferstroken, spuitvrije zones, akkerrandenbeheer langs bollen en mais; 

• onderzoek naar verbeteren lichttoetreding Diepesloot. 

 

Effect van de maatregel 

Door de natuurvriendelijke oevers en het natuurvriendelijk schonen van de watergangen zal de 

ecologische kwaliteit verbeteren. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Voor de planning: zie de kostentabel.  

 

Kosten en kostenverdeling 

 

Maatregel 
Hoeveel- 
heid 

Investerings 
kosten 

Exploitatie 
kosten 
(eenmalig) 

Exploitatie 
kosten (jaar-
lijks) Planning 

Kosten 
drager 

Natuurvriendelijk schonen watergangen 
(<2010)  247m   € 1.234 <2010 HHNK 

Inrichten en onderhoud natuurvriendelijke 
oevers landelijk 1,8 ha € 182.538 € 14.603  

2012-
2015 HHNK 

Bufferstroken, spuitvrije zones, akker-
randenbeheer langs bollen en mais 3 ha   € 4.800* 

2012-
2015 HHNK 

Onderzoek (Diepesloot)  € 15.000**  € 5.500 ** 
2010-
2012 ** 

*) 25% HHNK, 75% (€ 3.600,-) provincie (bijdrage LNV voor aanleg bufferstroken loopt via provincie) 

**) Voor het uitvoeren van KRW-gerelateerd onderzoek (zoals dat naar de Diepesloot) wordt inzet van 

gemeenten verwacht: meedoen én meebetalen met  een bijdrage van € 5.500 per jaar gedurende de (zes-

jarige) planperiode van 2009 tot 2015. Dit is in totaal € 33.000. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel C15         Basis KRW 

Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen Castricummerpolder 

 

Doel van de maatregel 

Voldoen aan de KRW-doelstellingen voor de waterdelen Castricummerpolder. 

 

Op te lossen knelpunt 

In het document Samen werken aan schoon water is een karakterschets en problematiek ten 

aanzien van de ecologische waterkwaliteit gegeven voor de regio Noord-Kennemerland. Daaruit 

is gebleken dat de huidige kwaliteit in de Castricummerpolder niet voldoet aan de gewenste 

kwaliteit. 

 

Beschrijving van de maatregel 

In het document is een maatregelenpakket 2009-2015 opgenomen. Dit is het resultaat van een 

gebiedsproces en moet leiden tot het behalen van de doelstellingen. Voor de Castricummerpol-

der is een aantal maatregelen opgenomen: 

• natuurvriendelijk schonen watergangen; 

• inrichten en onderhoud natuurvriendelijke oevers landelijk; 

• onderzoek naar lozingen melkfabriek en relatie met waterkwaliteit; 

• onderzoek naar mogelijkheden tot het verminderen van de grondwateronttrekkingen 

Zanderij, surplus water aanwenden voor water in Castricum. 

• vismigratie (zie C5). 

 

Effect van de maatregel 

Door de natuurvriendelijke oevers en het natuurvriendelijk schonen van de watergangen zal de 

ecologische kwaliteit verbeteren. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Voor de planning: zie de kostentabel. 

 

Kosten en kostenverdeling 

 

Maatregel 
Hoeveel- 
heid 

Investerings 
kosten 

Exploitatie 
kosten 
(eenmalig) 

Exploitatie 
kosten (jaar-
lijks) Planning 

Kosten 
drager 

Natuurvriendelijk schonen watergangen 
(<2010)  95,7 m   € 479 <2010 HHNK 

Inrichten en onderhoud natuurvriendelijke 
oevers landelijk 0,7 ha € 69.955 € 5.596  

2012-
2015 HHNK 

Onderzoek naar lozingen melkfabriek en 
relatie met waterkwaliteit  

€ 20.000 
 € 5.500 * 

2010-
2012 * 

Onderzoek naar mogelijkheden tot het ver-
minderen van de grondwateronttrekkingen 
Zanderij  

€ 25.000 
 *  * 

*) Voor het uitvoeren van KRW-gerelateerd onderzoek (zoals dat naar de Diepesloot) wordt inzet van ge-

meenten verwacht: meedoen én meebetalen met een bijdrage van € 5.500 per jaar gedurende de (zesjari-

ge) planperiode van 2009 tot 2015. Dit is in totaal € 33.000. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel C16 / B15 / H13       Basis NBW 

Wateropgave Vennewaterspolder 

 

Doel van de maatregel 

Het verminderen van de kans op wateroverlast in de Vennewaterspolder. 

 

Op te lossen knelpunt 

In de studie Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier is voor deze polder berekend dat de 

kans op wateroverlast te groot is. Berekend is dat bij het huidige streefpeil 10 ha waterberging 

nodig is. Het kruispunt van de drie gemeentegrenzen ligt in de Vennewaterspolder. Daarom is 

deze maatregel bij alle drie de gemeenten opgenomen. 

 

 
 

Beschrijving van de maatregel 
Hiervoor ligt een opdracht voor een alternatievenstudie intern bij HHNK op het gebied van de 
wateropgave. Dit is echter geen polder met hoge prioriteit. 
 

Effect van de maatregel 

Het verminderen van de kans op wateroverlast in deze polder. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Onbekend. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Totale kosten op basis van de huidige opgave zijn ca. €1.400.000. Een deel zal, voor inrichting 

en recreatie, opgebracht worden door de gemeenten. Hierbij moet gedacht worden aan wandel-

of fietspaden, gerelateerd aan water, met voorzieningen als bankjes, steigers en dergelijke. 

 

Leemten in kennis 

De daadwerkelijke noodzaak voor de aanleg van waterberging is nog niet volledig bekend. Een 

nadere studie zal hierover uitsluitsel moeten geven. 
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Maatregel C17         Extra 

Onderzoek naar oude en bestaande duinrellen en mogelijkheden tot herstel 

 

Doel van de maatregel 

Herstel van de duinrellen, water zichtbaar maken. 

 

Op te lossen knelpunt 

Door stedelijke en ook landelijke ontwikkelingen zijn duinrellen in het verleden vaak gedempt, 

gerioleerd of zodanig gewijzigd dat de duinwaterafvoerende functie niet of nauwelijks nog uitge-

voerd kan worden. Dit leidt lokaal tot grondwateroverlast. Een ander deel van het knelpunt is 

dat duinrellen een karakteristiek landschapselement zijn dat in de loop der tijd grotendeels ver-

dwenen is. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Onderzoek naar duinrellen en vooral naar de mogelijkheden tot herstel moet uitwijzen waar de 

kansen liggen tot het terugbrengen van dit functionele landschapselement.  

 

Effect van de maatregel 

Op basis van het onderzoek kan een programma opgesteld worden tot herstel van duinrellen. 

Ook kunnen ze worden beschermd in bestemmingsplannen of kan met bestemmingsplanaan-

wijzingen (bufferzone) worden bewerkstelligd dat de mogelijkheid er is om ze terug te brengen 

in het landschap. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Het onderzoek zal worden uitgevoerd in 2011.  

 

Kosten en kostenverdeling 

De kosten worden gedeeld door de gemeente en HHNK. De kosten voor het onderzoek worden 

geschat op €15.000. In de planperiode is het de bedoeling dat er twee of drie duinrellen hersteld 

worden en benadrukt in het landschap. 

.  

Een deel van de financiering zal moeten komen uit het thema Waterparels zoals benoemd in 

het Waterplan 2010-2015 van de provincie en het Waterbeheersplan IV van HHNK. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel C18        Extra 

Visualiseren duinwaterhoogte in kern gemeente Castricum 

 

Doel van de maatregel 

Het waterbewustzijn van de inwoners van de kernen vergroten. 

 

Op te lossen knelpunt 

De verbondenheid van de gemeente Castricum met het duingebied is evident. Een deel van de 

grondwaterproblemen is zelfs toe te kennen aan de waterspiegel in het duingebied. Het besef 

onder de inwoners, dat het grondwater op enkele honderden meters afstand tot meters boven 

het poldermaaiveld staat, is er niet.  

 

Beschrijving van de maatregel 

Door visualisatie van de grondwaterstand in de duinen wordt de bewoners van de kernen in-

zicht gegeven in de situatie. Dit kan door in een aantal kernen een kolom te plaatsen die de dan 

geldende grondwaterstand ergens in het aangrenzende duingebied aangeeft.  

 

 
 

Effect van de maatregel 

Het begrip van de burger voor de waterhuishoudkundige situatie wordt vergroot. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De uitvoer van deze maatregel is gepland voor 2011-2013.  

 

Kosten en kostenverdeling 

De kosten worden geschat op € 25.000,-. 

Dit is gebaseerd op een ontwerp van een grondwatermeetpunt dat middels telemetrie een pomp 

in het kunstwerk aanstuurt. Het kunstwerk zelf wordt voorzien als een doorzichtige buis van en-

kele meters hoog met een doorsnede van 600 mm en een verankering in beton en met een 

aansluiting op een drinkwaterleiding.  

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel C19       Extra 

Onderzoek naar mogelijkheden tot verbreden/ herinrichten van de Koogvaart 

 

Doel 

In beeld brengen van de haalbaarheid om de oorspronkelijke loop van het Oer-IJ te accentue-

ren, dus beleving/recreatie vergroten (kan mogelijk ooit gecombineerd worden met waterber-

ging en waterkwaliteit/ecologie) 

  

Op te lossen knelpunt 

Herstel landschappelijke waarde door het zichtbaar maken van de historische loop van het Oer-

IJ. 

  

Beschrijving van de maatregel 

De Koogvaart loopt vanaf Uitgeest langs de Limmerkoog en de Uitgeesterweg en komt bij de 

Schulpvaart uit. De Koogvaart maakt deel uit van de bedding van het oorspronkelijke Oerij en is 

daardoor een van de laagst gelegen delen in het landschap. Tegenwoordig is de Koogvaart een 

relatief smalle sloot. De Koogvaart heeft een landschappelijk historische waarde: de loop van 

het Oerij wordt meer zichtbaar gemaakt als De Koogvaart wordt geaccentueerd door hem te 

verbreden. De Koogvaart zou door verbreding ook als recreatieve verbinding (kanoroute) kun-

nen fungeren. Tevens zou de Koogvaart benut kunnen worden voor waterberging en verbete-

ring van de waterkwaliteit en verhoging van natuur waarden.  

  

Effect van de maatregel 

Vergroten van de beleving van de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het Oerij. 

  

Planning en relatie met andere maatregelen 

Op dit moment kiest het hoogheemraadschap voor het verbreden van de Schulpvaart om de 

wateropgave in dit gebied te realiseren, maar het zou kunnen dat in de toekomst ooit de Koog-

vaart weer in beeld komt als mogelijke waterbergingslocatie.  

  

Kosten 

PM. 
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4 Maatregelen gemeente Bergen 

Maatregel B1         Basis 

Monitoring en bepalen maatregelen vuilwateroverstort op Catrijpermoor 

 

Doel van de maatregel 

Het bereiken van een goede oppervlaktewaterkwaliteit in het natuurgebied Catrijpermoor. 

 

Op te lossen knelpunt 

De overstort is aangemerkt als risicovol in verband met veedrenking. 

 

Gezien de huidige functies van het ontvangende water en gebied is het risico voor veedrenking 

niet meer relevant. 

 

De Catrijpermoor is ingericht als natuurgebied (beheerder Staatsbosbeheer). Een van de rand-

voorwaarden voor succesvolle natuurontwikkeling in dit gebied is de aanvoer van kwalitatief 

goed water. In het aanvoertraject van schoon drangwater uit de duinen is een overstort van het 

gemengde rioolstelsel aanwezig. Gemiddeld stort deze 4,5 keer per jaar over met een gemid-

deld volume van 205 m
3
 per overstorting (bron: Modelberekeningen Tauw en metingen van 

HHNK). Hiermee is de overstort een potentiële bron van nutriënten en andere voor het natuur-

gebied ongewenste stoffen.  

 

Beschrijving van de maatregel 

In de afgelopen jaren zijn delen van het verharde oppervlak van de riolering afgekoppeld. De 

gemeente zal ook de komende jaren, daar waar de gelegenheid zich voordoet, verder gaan met 

afkoppelen. Dit is echter geen doel op zich maar gebeurt als meegelift kan worden met andere 

werkzaamheden. Om te bepalen welke inspanning nog nodig is om de overstort tot een mini-

mum te beperken wordt gemonitord. Dit is in 2008 ingezet. Na een meetperiode van ten minste 

één jaar wordt bepaald of voor de overstort aanvullende maatregelen nodig zijn. De monitoring 

betreft zuurstof en zwevend stof in de ontvangende watergang bij de overstort. 

 

Effect van de maatregel 

Door het monitoren wordt inzicht verkregen in het daadwerkelijke effect van de overstort in de 

huidige situatie. Vervolgens kunnen verdere maatregelen uitgewerkt worden. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Monitoring gebeurt in 2008 en 2009. Aansluitend wordt de monitoringsdata beoordeeld.  

 

Kosten en kostenverdeling 

De kosten voor de monitoring worden opgebracht via rioolheffing. De kosten zijn voor de ge-

meente. Ook eventuele verdere maatregelen zijn voor de gemeente. Wanneer het echter ‘extra’ 

maatregelen betreft ter bescherming van het natuurgebied (en niet meer in verband met risico 

voor vee) zijn de kosten voor Staatsbosbeheer. 

 

Leemten in kennis 

De kennisleemte ‘heeft de overstort effect op de waterkwaliteit’ wordt met de monitoring inge-

vuld. 
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Maatregel B2         Basis GRP 

Overstort op strand Egmond aan Zee saneren 

 

Doel van de maatregel 

Negatieve invloed van overstortwater op de Noordzee en kust elimineren. 

 

Op te lossen knelpunt 
In het Provinciaal Waterplan staat dat de provincie zich inspant om de blauwe vlag op alle 
zwemlocaties van de Noord-Hollandse stranden te laten wapperen. Egmond aan Zee (gemeen-
te Bergen) en Wijk aan Zee (gemeente Beverwijk) zijn de enige twee badplaatsen in Noord-
Holland met riooloverstorten op het strand. Voor het verkrijgen van de blauwe vlag op de beide 
stranden dienen de overstorten te worden gesaneerd. Dit is ook het streven van de gemeente 
Bergen. 
 
In het verleden uitgevoerde metingen van bacterieaantallen laten zien dat na een overstort er 
enige tijd sprake is van een bacteriologische belasting van het oppervlaktewater met humane 
darmbacteriën. Daarnaast zullen ook COD en vermestende stoffen worden geloosd die gevol-
gen hebben voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. 

 

Beschrijving van de maatregel 
De gemeente heeft in de aanvraag voor de WvO-vergunning een investeringsplan opgenomen 
dat tot 2015 uitgevoerd gaat worden. In dit plan zijn alle te nemen maatregelen en de daarbij 
behorende kosten en perioden van uitvoering aangegeven. Gezien de hoogte van de investe-
ringen kan de lozingssituatie aan het strand van Egmond aan Zee redelijkerwijs niet eerder dan 
per 1-1-2015 worden beëindigd. 
 

 
 

Effect van de maatregel 

Door de provinciale subsidie in te zetten voor het nemen van maatregelen zoals afkoppelen van 

regenwater van het riool en aanpak van foutieve aansluitingen op de riolering zal de waterkwali-

teit uit de overstort verbeteren en zullen er jaarlijks minder overstorten plaatsvinden (met als 

uiteindelijk resultaat het sluiten van de overstort in 2015). 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De maatregelen zijn al in gang gezet. 

 

Kosten en kostenverdeling 

De Provinciale Staten van Noord Holland zijn in hun vergadering van 11 februari 2008 akkoord 

gegaan met het verlenen van een provinciale bijdrage aan de sanering van de twee rioolover-

storten in Egmond aan Zee en Wijk aan Zee. De gemeenten Bergen en Beverwijk ontvangen in 

totaal een half miljoen euro en per gemeente. De overige kosten worden gedekt uit het GRP en 

ook HHNK draagt bij vanuit de voormalige stimuleringsregeling afkoppelen. De regeling is m.i.v.  

1-1-2009 beëindigd. Gem Bergen heeft laatste bijdrage voor afkoppelen overstort Egmond aan 

Zee ontvangen. Het project is daarmee voor HHNK financieel afgesloten. 
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Maatregel B3        Basis progr. WB21 

Waterberging Verenigde Polders: plan Over ’t Hek 

 
Doel van de maatregel 
Door de aanleg van waterberging de kans op wateroverlast in de Verenigde Polders verminde-
ren tot de norm. 
 
Op te lossen knelpunt 
Uit modelmatige berekeningen van HHNK blijkt dat de polder faalt op kans op wateroverlast. De 
berekende wateropgave bij het huidige peilbeheer is 52 ha. 
 
Beschrijving van de maatregel 
Een deel van de benodigde waterberging kan op redelijke termijn worden ingevuld door een 
samenwerking met zorgboerderij Noorderhoeve en uitruil met BBL. In totaal kan in ca. 18 ha 
worden voorzien.  
 
De waterberging wordt ingericht als noodoverloopgebied met naast waterberging ook een land-
bouwkundige, recreatieve en natuurfunctie. Extensieve landbouw zal mogelijk blijven. Daar-
naast wordt zoveel mogelijk ingezet op agrarisch natuurbeheer. Door wandelpaden 
wordt het gebied recreatief ontsloten. 
 

 
Figuur 1: Begrenzing van het project ten tijde van het opstellen van het waterplan 

 

Extra: Waterberging De Rekere 
Met de maatregelen B3 en B4 wordt een groot deel van de wateropgave opgelost. Het overblij-
vende deel wordt opgelost door droge berging op laaggelegen percelen binnen peilgebied 
04060-01 welke deels reeds in eigendom zijn van het hoogheemraadschap. Het gaat hier om 
deels verlagen van percelen (waarbij vrijkomende grond gebruikt kan worden voor ophogen van 
aanwezige waterkeringen en naastgelegen percelen). Gezien de ligging (omsloten door enkele 
grote agrarische bedrijven) krijgen de percelen primair een waterbergende functie en secundair 
een agrarische functie (geen natuur of recreatie). 

 
Effect van de maatregel 
Verminderen van de kans op wateroverlast in de Verenigde Polders. Daarnaast wordt nieuwe 
natuur gecreëerd en ontstaan er meer mogelijkheden voor onder meer weidevogels, insecten 
en flora. Door de recreatieve ontsluiting ontstaan nieuwe recreatiemogelijkheden. Bovendien 
wordt de grond niet onttrokken aan het agrarisch areaal; de bestemming blijft agrarisch 
 
Planning en relatie met andere maatregelen 
De recreatieve functie van het gebied moet afgestemd worden met de andere nabijgelegen wa-
terbergingslocaties (Verenigde Polders Zuid en Bergermeer) en eventueel ook met Geestme-
rambacht. 
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Kosten en kostenverdeling 
Voor de waterberging is een aanvraag gedaan voor ILG-subsidie en voor de synergie-gelden 
KRW. Overige kosten zijn voor HHNK. De gemeente draagt zorg voor de planologische inpas-
sing en draagt bij aan ontsluiting van het gebied voor recreatie. 
 
Leemten in kennis 
Onduidelijk is nog wat de natuurdoelstellingen zijn. Deze moeten worden afgestemd met de 
bergingsfunctie van het gebied en het risico op vervuild stedelijk water. 
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Maatregel B4        Basis progr. WB21 

Onderzoek Waterberging Verenigde Polders: plan Saenegheest 

 
Doel van de maatregel 
Door de aanleg van waterberging de kans op wateroverlast in de Verenigde Polders verminde-
ren tot de norm. 
 
Op te lossen knelpunt 
Uit modelmatige berekeningen van HHNK blijkt dat de polder faalt op kans op wateroverlast. De 
berekende wateropgave bij het huidige peilbeheer is 52 ha. Een deel hiervan, ca. 18 ha, zal 
worden opgelost door in het noordelijke deel waterberging te creëren. Zie maatregel B3. Daarna 
blijft nog een aanzienlijke opgave over. 
 
Beschrijving van de maatregel 
Onderzocht wordt of in het zuidelijke deel van de polder (bij Saenegheest) mogelijkheden liggen 
voor waterberging. Een potentiële kans zijn de gronden die de gemeente en BBL in bezit heb-
ben. Deze kansen worden verder uitgewerkt.  
 
Om in perioden van hevige neerslag en kans op wateroverlast, water ter plaatse van een wa-
terberging bij Saenegheest te krijgen zal het nodig zijn dat de piekafvoer vanuit het stedelijk 
gebied anders (dan in de huidige situatie) tot afvoer komt. In de bestaande situatie watert vrijwel 
het gehele gebied af in noordelijke richting langs het hydraulisch krappe profiel nabij de Zuid-
laan richting het gemaal naar de boezem. 
 
Daarom wordt er in het project Saenegheest gekeken naar een nieuwe waterverbinding waar-
door een groot deel van het stedelijk gebied (peilgebied 04060-05 en 04060-04) via deze nieu-
we waterberging wordt geleid. Dit betreft een waterverbinding via de vijvers langs de Koningin-
neweg, de vijver ten oosten van het politiebureau, de wadi/waterloop langs de Natteweg en ver-
volgens middels een nieuwe verbinding onder de Natteweg door richting de daar aanwezige 
hoofdwaterloop (zie figuur). 
 

 
 
Effect van de maatregel 
Het onderzoek moet inzicht geven in oplossingen voor de benodigde waterberging in de Vere-
nigde Polders. 
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Planning en relatie met andere maatregelen 
De prioriteit van deze berging is niet zeer hoog omdat een gedeelte al gerealiseerd wordt. Het 
onderzoek is eind 2009 van start gegaan. 
 
Kosten en kostenverdeling 
De kosten van waterberging zijn voor HHNK. Vanwege de geringe kosteneffectiviteit zal andere 
financiering gezocht moeten worden. Daarom zal gezocht worden naar functiecombinatie met 
recreatie en natuur. De gemeente zorgt voor de planologische inpassing en financiert de ont-
wikkeling van recreatieve mogelijkheden en stelt, waar mogelijk, eigen gronden beschikbaar. 
 
Leemten in kennis 
- 
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Maatregel B5        Basis progr. WB21 

Waterberging 'vliegveld Bergen' 

 

Doel van de maatregel 

Door de aanleg van waterberging de kans op wateroverlast in de Philisteinse polder, de  

Damlander polder en de Bergermeer verminderen tot de norm. 

 

Op te lossen knelpunt 

De kans op wateroverlast met gevolgen voor bebouwing en landbouw is te groot.  

 

Beschrijving van de maatregel 

Vliegveld Bergen ligt ten zuiden van het dorp Bergen en ten westen van Alkmaar. Het terrein, 

met een oppervlakte van ruim 100 hectare bestaat voornamelijk uit grasland en een ontslui-

tingsweg. Het grasland op het terrein is drassig, ongelijk en met brokstukken. Er zijn bunkers en 

twee woningen (Groeneweg 10 en 12). De paden en bunkers zijn deels begroeid. 

Het voormalig vliegveld met bijbehorende weilanden, gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur, 

is enige jaren geleden door Defensie afgestoten. DLG heeft het object grotendeels verworven. 

Het gebied wordt nu voor agrarische doeleinden gebruikt en is verpacht (circa 20 hectare regu-

liere pacht, het restant kortlopende pacht). 

 

De invulling van de nieuwe inrichting van het gebied valt nog onder de derde fase van de herin-

richting in Bergen, Egmond en Schoorl (BES). Natuurmonumenten krijgt het gebied in eigen-

dom. Het gebied zal door de Dienst Landelijk Gebied, Hoogheemraadschap Hollands Noorder-

kwartier, de gemeente Bergen en Natuurmonumenten ingericht worden voor de functies natuur 

en waterberging 

 

Door het project wordt waterberging gecreëerd voor de Philisteinse polder, de Damlanderpolder 

en de Bergermeer. Het oplossen van de wateroverlast in de Wimmenummer polder door aan te 

sluiten op de waterberging op het Vliegveld Bergen is technisch niet mogelijk.  

 

Verder zal recreatie een belangrijke plaats in de inrichting van het gebied krijgen. 

 

Loterijlanden 

De Loterijlanden is een klein natuurgebied ten zuiden van Bergen. De doelstellingen hiervoor liggen voornamelijk op het 

vlak van schraalgraslanden. Hiervoor is het nodig dat de waterkwaliteit goed is en dat er voldoende schoon water is. In 

de huidige situatie wordt boezemwater in het gebied ingelaten om teveel peiluitzakking te voorkomen. 

 

De waterberging op het voormalige vliegveld van Bergen kan worden ingezet als waterbuffer voor de Loterijlanden. 

Hiervoor is het nodig technische ingrepen te verrichten. Een en ander hangt af van de uiteindelijke inrichting van de 

waterberging en de kwaliteit van het water. 

 

De Loterijlanden worden na deze maatregel gevoed met water dat beter past bij de natuurdoelstellingen in het gebied. 

Er hoeft geen, relatief nutriëntenrijk, boezemwater meer te worden ingelaten. 

 

Effect van de maatregel 
De waterberging voor de drie bovengenoemde polders wordt hiermee (vrijwel geheel ingevuld. 
Door de functiecombinatie met recreatie, ecologie en cultuurhistorie wordt de belevingswaarde 
van het gebied groot. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 
De natuurdoelstellingen moeten worden afgestemd met de Loterijlanden. Eventueel ook met de 
waterbergingsgebieden in de Verenigde Polders. 

 

Kosten en kostenverdeling 
De kosten voor het integrale project worden vanuit het ILG en HHNK gefinancierd. De gemeen-
te zorgt voor de planologische inpassing en financiert de ontwikkeling van recreatieve mogelijk-
heden. 

 



Maatregelen gemeente Bergen 

 

GM-0012118, revisie 6

Pagina 53 van 92

 

 

Maatregel B6         Extra 

Opwaarderen oude haven Egmond Binnen (onderdeel Monnikenpad) 

 

Doel van de maatregel 

Zichtbaar maken van het historische haventje van Egmond Binnen. 

 

Op te lossen knelpunt 

De haven is in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Historisch gezien is het echter een inte-

ressant object met een duidelijke relatie met de beleving van de water-cultuurhistorie van het 

plangebied. In de huidige situatie is de haven echter nauwelijks nog herkenbaar in het land-

schap en de bebouwing. Ook de mogelijkheden tot beleving zijn uiterst beperkt. 

 

Beschrijving van de maatregel 

 

Uit het boek Monnikenpad: 

“De haven is een van de oudste plekjes van Egmond Binnen en het moet al gebruikt zijn toen 

graaf Dirk II in 950 zijn nieuwe abdij bouwde. De bouwmaterialen werden over het water aange-

voerd, want wegen waren er nauwelijks. In de late Middeleeuwen zijn de vaarten verder uitge-

graven. Vanaf de zestiende eeuw is het haventje gebruikt als schulpstet. Met karren werden de 

schelpen over de Nieuwe Schulpweg en de Abdijlaan naar het stet gebracht en vervolgens met 

schuiten naar de kalkovens vervoerd. Nu is het nog een rommelige plaats, maar de bedoeling is 

om hier weer een mooie plek van te maken.” 

 

De bedoeling is om het oude haventje weer het aanzien van een haven te geven. Mogelijk is dit 

te combineren met de kanoroute waarmee hier een aanmeerpunt komt van waaruit Egmond 

Binnen te bereiken is. De precieze uitwerking van de maatregel is nog onbekend. 

 

Effect van de maatregel 

Door het haventje weer zichtbaar te maken wordt een deel van de watergebonden cultuurhisto-

rie in dit gebied weer nieuw leven ingeblazen.  

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Afstemming moet plaatsvinden met de ‘Boomstamkanoroute’. Mogelijk dat de haven een start-

punt kan worden en een aanmeerplek halverwege de route. 

 

Kosten en kostenverdeling 

De gemeente heeft voor dit project reeds € 50.000,- gereserveerd. 

 

Leemten in kennis 

Definitieve kosten moeten nog duidelijk worden. Dit zal afhangen van de gewenste inrichting 

van het haventje.  
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Maatregel B7         Basis 

Vismigratie Bergen 

 

Doel van de maatregel 

Mogelijkheden voor uitwisseling van vis tussen polders, boezem en buitenwater optimaliseren. 

 

Op te lossen knelpunt 

De mogelijkheden voor vismigratie zijn in de huidige situatie beperkt. Knelpunten in het plange-

bied zijn vooral de gemalen tussen de polders en de boezem. Deze verhinderen de mogelijk-

heid voor migratie en zijn voor kleine vissoorten vaak gevaarlijk. Grotere vissen zijn meestal 

beschermd voor de pompen door krooshekken. 

 

Beschrijving van de maatregel 

In het rapport ‘Vismigratie Vice Versa; Strategisch plan voor het oplossen van vismigratieknel-

punten in het beheersgebied van Hollands Noorderkwartier’ Visadvies 2008, is een analyse 

gemaakt van de knelpunten voor vismigratie. In de gemeente Bergen zijn in totaal 10 knelpun-

ten benoemd. In de planperiode van de KRW en het waterplan, tot 2015, worden drie knelpun-

ten aangepakt. Dit zijn: 

 

Knelpunt      Watertype/-overgang   Type knelpunt   Planning 

Gemaal Bergermeer Bergermeer   04090-01 / Schermerboezem  2 vijzels 2-zijdig  2015 

Gemaal De Rekere Verenigde polders  04090-01 / Schermerboezem  2 vijzels 2-zijdig   2015 

Gemaal Egmondermeer Egmondermeer 04110-01 / Schermerboezem 2 vijzels 2-zijdig   2015 
 

De doelsoorten vallen onder het type ‘Baars/Blankvoorn’. 

 

Voor de volledigheid worden hier ook de overige knelpunten genoemd. Wanneer een als knel-

punt aangemerkt kunstwerk vanuit autonoom onderhoud vernieuwd of aangepast moet worden, 

zal tegelijk de vismigratie geïntegreerd worden. 

 

Knelpunt      Watertype/-overgang    Type knelpunt   
Catrijpermoor    Schermerboezem / Grootdammerpolder  Stuw nieuw 2-zijdig 
Gemaal Grootdammer   Grootdammerpolder / Schermerboezem  1 vijzel 2-zijdig 
Banscheidingssloot Aagtdorperpolder  Schermerboezem / Aagtdorperpolder   Stuw nieuw 2-zijdig 
vm. Oudburgerpolder   Schermerboezem / Verenigde polders   nieuw 1-zijdig naar polder 
Stuw (nabij Klaassen en Evendijk Verenigde polders / Verenigde polders   Stuw KST-Q-30807 2-zijdig 
Stuw Groene weg    Bergermeer -01 / Bergermeer -03   Stuw KST-Q-30842 2-zijdig 
Tracé Kromme Hogendijk  Schermerboezem / Oningepolderde landen-11 Vrij afstromend 

 

Effect van de maatregel 

Uitwisseling van vissoorten tussen de boezem en de polders wordt mogelijk gemaakt. Dit kan 

leiden tot een gezondere visstand en tot behoud en versterking van populaties. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De planning is om deze drie knelpunten uiterlijk in 2015 op te lossen.  

 

Kosten en kostenverdeling 

Kosten komen voort uit de KRW. Financiering gebeurt via HHNK (€ 430.000): 

• gemaal de Rekere   € 167.000 

• gemaal Egmondermeer € 167.000 

• gemaal Bergermeer  €   96.000 

 

Leemten in kennis 

De precieze planning en de te gebruiken technische voorzieningen zijn nog onbekend. 
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Maatregel B8         Extra 

Planvorming Waterfront Schoorldam  

 

Doel van de maatregel 

Recreatieve mogelijkheden vanuit Bergen op en aan het Noordhollands Kanaal vergroten.  

 

Op te lossen knelpunt 

Door de ligging van de huidige N9, direct aan de waterkant van het Noordhollands Kanaal zijn 

de mogelijkheden voor oevergebonden recreatie zeer beperkt.  

 

Beschrijving van de maatregel 

De omlegging van de N9 bij Schoorldam biedt kansen voor het versterken van het waterfront 

van het kanaal. In overleg met de provincie (eigenaar kade) en Rijkswaterstaat (eigenaar weg) 

zal de toekomstige ontwikkeling en inrichting van het waterfront van Schoorldam vormgegeven 

worden. Hierbij wordt uitgegaan van aanlegvoorzieningen en recreatieve functies. 

 

 
Figuur: toekomstige situatie Schoorldam na omlegging N9 

 

Effect van de maatregel 

Een woon-pleisterplaats is een functie die past in deze goed bereikbare omgeving met transfe-

rium, maar ook kan de makkelijke toegankelijkheid van de kade er toe leiden dat Schoorldam 

echt een dorpje aan het water wordt, compleet met de nodige aanlegplaatsen voor pleziervaart. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Een en ander is afhankelijk van de invulling van de omlegging van de N9. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Een deel van de financiering kan misschien komen uit compensatiegelden voor de omlegging. 

Hoeveel dit is en hoe deze ingezet mogen worden is nog niet duidelijk. De gemeente neemt 

voor planvorming € 20.000 op in dit waterplan. 

 

Leemten in kennis 

Onduidelijk is nog hoe het ‘waterfront’ vormgegeven gaat worden. Dit zal een eigen planvor-

ming krijgen. Vanwege het feit dat de werkzaamheden aan een regionale kering plaatsvinden 

moet rekening worden gehouden met lange voorbereidingstijd. 
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Maatregel B9         Basis 

Aanpak overstort Hargervaart 

 

Doel van de maatregel 

Het verbeteren van de waterkwaliteit in de Hargervaart. 

 

Op te lossen knelpunt 
De waterkwaliteit in de Hargervaart staat te boek als slecht. De oorzaak hiervan is de bagger 
maar ook ongezuiverde lozingen vanuit de pleziervaart (van ca. 75 boten), een overstort vanuit 
de gemengde riolering (zie B12) en lozingen vanuit (overbelaste) septic tanks bij de jachthaven. 
Deels veroorzaken deze lozingen ook de baggeraanwas. Omdat de Hargervaart in Groet dood-
lopend is veroorzaken deze bronnen waterkwaliteitsproblemen. 

 

Beschrijving van de maatregel 

In de afgelopen jaren zijn delen van het verharde oppervlak van de riolering afgekoppeld. De 

gemeente zal ook de komende jaren, daar waar de gelegenheid zich voordoet, verder gaan met 

afkoppelen (Afkoppelplan Groet). Dit is echter geen doel op zich maar vindt plaats als meegelift 

kan worden met andere werkzaamheden. Om te bepalen welke inspanning nog nodig is om de 

overstort tot een minimum te beperken wordt gemonitord. Dit is in 2008 ingezet. Na een meet-

periode van ten minste één jaar wordt bepaald of voor de overstort aanvullende maatregelen 

nodig zijn. De monitoring betreft zuurstof en zwevend stof in de ontvangende watergang bij de 

overstort. 

 

In Groet komt ook grondwateroverlast voor. Binnen de gemeente zijn plannen om deze middels 

drainage op te lossen. Het drainagewater kan worden aangewend voor de doorspoeling en ver-

versing van de Hargervaart. De haalbaarheid hiervan is gezien de afstanden nog onzeker. 

 

Effect van de maatregel 

Door het monitoren wordt inzicht verkregen in het daadwerkelijke effect van de overstort in de 

huidige situatie. Vervolgens kunnen verdere maatregelen uitgewerkt worden. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Monitoring vindt plaats vanaf 2008. Aansluitend wordt de monitoringsdata beoordeeld.  

Wanneer er afgekoppeld wordt is er een relatie met het GRP en het daarin op te nemen Afkop-

pelplan (zie maatregel 9). 

 

Kosten en kostenverdeling 

De kosten voor de monitoring worden opgebracht via het GRP. De kosten zijn voor de gemeen-

te. Ook eventuele verdere maatregelen zijn voor de gemeente.  

 

Leemten in kennis 

De kennisleemte ‘heeft de overstort effect op de waterkwaliteit’ wordt met de monitoring inge-

vuld. 
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Maatregel B10         Basis 

Aanpak vuilwaterlozingen recreatie Hargervaart 

 

Doel van de maatregel 

Het verbeteren van de waterkwaliteit in de Hargervaart. 

 

Op te lossen knelpunt 
De waterkwaliteit in de Hargervaart staat te boek als slecht. De oorzaken hiervan is de bagger 
maar ook ongezuiverde lozingen vanuit de pleziervaart (van ca. 75 boten), een overstort vanuit 
de gemengde riolering (zie B11) en lozingen vanuit (overbelaste) sceptic tanks bij de jachtha-
ven. Deels veroorzaken deze lozingen ook de baggeraanwas. Omdat de Hargervaart in Groet 
doodlopend is veroorzaken deze bronnen waterkwaliteitsproblemen. 
 

Beschrijving van de maatregel 

In 2005 is circa 8.000 m
3
 bagger verwijderd. Ook in 2008 is een gedeelte gebaggerd. De bagger 

is dus (tijdelijk) geen bron van nalevering meer (onduidelijk is hoeveel aanwas van bagger er al 

plaatsgevonden heeft anno 2009).  

Er is nieuw beleid ten aanzien van lozingen vanuit de pleziervaart. Vanaf 1 januari 2009 is het 

definitief verboden om te vuilwater te lozen. Jachthavens met een capaciteit van meer dan 50 

ligplaatsen zijn verplicht een inzamelpunt voor het vuilwater te realiseren. De Hargervaart is 

echter officieel geen jachthaven (maar een passantenhaven) waardoor deze bepaling officieel 

niet geldt. Van belang is echter wel dat er voorzieningen getroffen worden. 

 

Verbod op lozen toiletwater recreatievaart 

 

Er komt een verbod op het lozen van toiletwater door de recreatievaart. Dit moet zwemmers en andere waterrecreanten 

beter beschermen tegen besmettingen door vies oppervlaktewater. Dat hebben staatssecretaris Van Geel (Milieu) en 

staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) met de sector afgesproken. 

 

De meeste Nederlandse recreatievaartuigen lozen het toiletwater nu nog direct in het oppervlaktewater. Dit leidt tot 

onnodige vervuiling van het water waar doorgaans ook andere recreanten (zwemmers) vertoeven. Wie vervuild water 

binnenkrijgt, kan daar ziek van worden. 

 

Het Rijk wil de vervuiling van het oppervlaktewater zoveel mogelijk beperken. Onder meer om aan de Europese regels 

voor schoon oppervlaktewater te kunnen voldoen. Naast het lozingsverbod voor de recreatievaart, zijn al eerder maat-

regelen genomen tegen andere vervuilingsbronnen zoals riooloverstorten en de landbouw. Deze maatregelen dragen bij 

aan het realiseren van gezonde ecosystemen zoals de Europese Kaderrichtlijn Water dat voorschrijft. 

 

Het lozingsverbod wordt in twee fasen ingevoerd. In 2006 gaat het verbod gelden voor nieuwe recreatieboten en in 

2009 voor alle bestaande recreatieboten. Op die manier krijgen de eigenaren voldoende tijd om de juiste voorzieningen 

in hun boot aan te brengen. De HISWA, de Watersportverbond, de ANWB, het Interprovinciaal overleg, de Unie van 

Waterschappen en de Stichting Reinwater hebben tijdens het overleg hiermee ingestemd. 

 

In feite wordt het verbod van kracht door een uitzondering op het algemene lozingsverbod uit de Wet Verontreiniging 

Oppervlaktewateren op te heffen. Deze uitzondering werd in 1974 gemaakt omdat er voor de recreatievaart op de wal 

onvoldoende inzamelpunten waren waar het toiletwater kon worden ingeleverd. Inmiddels telt Nederland dankzij over-

heidssubsidies meer dan 250 inzamelpunten in bijvoorbeeld jachthavens. Dit aantal zal de komende jaren fors toene-

men als het Besluit Jachthavens van kracht wordt. Dat besluit verplicht iedere jachthaven met meer dan vijftig ligplaat-

sen om een voorziening voor de opvang van vuil water te hebben (ligplaatsen voor open boten niet meegerekend). 

 

Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere 

huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens) Artikel 3a 

 

De gemeente heeft onderzocht welke maatregelen een oplossing kunnen bieden. Een onder-

deel daarvan is het aanleggen van sanitaire voorzieningen en een persleiding naar het vuilwa-

terriool (als onderdeel van het opknappen van het hele havengebied. 

 

Effect van de maatregel 
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Door voldoende faciliteiten te bieden voor het afvalwater van de pleziervaart zal de vervuiling 

van de Hargervaart afnemen.  

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

In de structuurvisie landelijk gebied van Bergen is het project Hargervaart opgenomen.  

 

Kosten en kostenverdeling 
de gemeente heeft € 120.000,- gereserveerd. Dit budget is voor het opknappen van de haven, 
inclusief de watervoorzieningen. 

 

Leemten in kennis 
Nadere afstemming vindt plaats met de nieuwe exploitant en HHNK. 
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Maatregel B11         Extra 

Ecologische verbindingszone Heilooër Zeeweg; benutten schoon duinwater (BES)   

 

Doel van de maatregel 

Verbeteren van de lokale Ecologische Verbindingszone tussen de duinen en het Maalwater bij 

Heiloo. Daarbij het optimaal benutten van duinrelwater. 

 

Op te lossen knelpunt 

De verbindingszone bestaat in de huidige situatie uit een bosstrook parallel aan de Heiloöer 

Zeeweg. De strook is niet ingericht als zijnde een ecologische verbindingszone. Ook wordt in de 

huidige situatie de aanwezigheid van schoon duinwater niet benut. 

 

Beschrijving van de maatregel 
Herinrichting van de huidige bosstrook en aankoop en inrichting van 20 m extra breedte. In de 
inrichting zal de aanwezigheid van de duinrel benadrukt worden. Hiervoor is het nodig dat er 
een breed, ondiep profiel gemaakt wordt met daarin ruimte voor een vrije stroomgeul van de 
duinrel. 

Dit project is nog onderdeel van de Landinrichting Bergen Egmond Schoorl. De voorbereidingen 
zijn al begonnen. 

Effect van de maatregel 

Door de verbindingszone ontstaan er migratiemogelijkheden tussen het Maalwater en de dui-

nen. Ook wordt de aanwezige duinrel benadrukt. Wanneer in de verdere toekomst de verbin-

dingszone van Kust tot Kust verder wordt uitgewerkt via Heiloo kan op deze ecologische zone 

worden aangetakt. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De voorbereiding is in 2008 gestart. De uitvoering staat gepland voor 2012. Dit is nog afhanke-

lijk van de mogelijkheden tot grondaankoop.  

 

Kosten en kostenverdeling 
Vanuit ILG is in principe een subsidie toegekend van € 100.000. Deze subsidie staat vanwege 
de bezuinigingen op het ILG onder druk. Dit is exclusief grondverwerving. De gemeentelijke 
kosten voor dit project zijn inmiddels ook al gereserveerd en hoeven niet vanuit het waterplan 
betaald te worden.  

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel B12         Basis 

Egmond Binnen: (onderzoek naar) vergroten afvoercapaciteit hoofdwatergang 

 

Doel van de maatregel 

Het verbeteren van de waterafvoer van Egmond Binnen. 

 

Op te lossen knelpunt 

Bij hevige regenval is de waterafvoer een knelpunt in de watergang die door het noorden van 

het dorp loopt. De oorzaak hiervan is gelegen in een krap profiel en een 7-tal duikers met een 

totale lengte van 270 meter. De langste duikers zijn 100, 70, 40 en 37 meter. Ook lijkt er een 

relatie te zijn met het regenwaterriool. Deze ligt waarschijnlijk wat hoog waardoor er waterover-

last bij de huizen op kan treden. Ook zou het vuilwaterriool in pieksituaties op het regenwater-

riool overstorten. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Onderzoek moet in beeld brengen wat de problemen precies zijn en hoe ze veroorzaakt wor-

den. De oplossing moet voor een deel gezocht worden in het scheiden van de rioolsystemen 

maar vooral ook in het verminderen van de duikerlengte in het oppervlaktewaterstelsel. De lan-

ge duikers kunnen op zichzelf al voor veel opstuwing zorgen. Door het water weer bloot te leg-

gen, meer zichtbaar te maken, wordt het waterbewustzijn bij de inwoners in Egmond Binnen 

verbeterd. 

 

Effect van de maatregel 

Het onderzoek moet leiden tot concrete maatregelen in het watersysteem. Op voorhand gaat de 

voorkeur uit naar het weer zichtbaar maken van de hoofdwatergang door Egmond Binnen. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Het onderzoek zal worden uitgevoerd in 2012. Maatregelen zullen dan volgen in 2014-2017. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Onderzoek: €15.000,-, 10% gemeente, 90% HHNK. 

Maatregelen: nader te bepalen. 

 

Leemten in kennis 

Het onderzoek moet de leemten in kennis invullen. 
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Maatregel B13         Basis 

Middels afkoppelen verminderen vuilwateroverstort Aagtdorp 

 

Doel van de maatregel 

Voldoen aan de basisinspanning, verminderen vuiluitworp gemengd riool 

 

Op te lossen knelpunt 

De overstort is aangemerkt als risicovol in verband met veedrenking. 

 

Beschrijving van de maatregel 

In de afgelopen jaren zijn delen van het verharde oppervlak van de riolering afgekoppeld. De 

gemeente zal ook de komende jaren, daar waar de gelegenheid zich voordoet, verder gaan met 

afkoppelen. Dit is echter geen doel op zich maar gebeurt als meegelift kan worden met andere 

werkzaamheden. Om te bepalen welke inspanning nog nodig is om de overstort tot een mini-

mum te beperken wordt gemonitord. Dit is in 2008 ingezet. Na een meetperiode van ten minste 

één jaar wordt bepaald of voor de overstort aanvullende maatregelen nodig zijn. De monitoring 

betreft zuurstof en zwevend stof in de ontvangende watergang bij de overstort. 

 

Effect van de maatregel 

Door het monitoren wordt inzicht verkregen in het daadwerkelijke effect van de overstort in de 

huidige situatie. Vervolgens kunnen verdere maatregelen uitgewerkt worden. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Monitoring gebeurt in 2008 en 2009. Aansluitend wordt de monitoringsdata beoordeeld.  

Wanneer er afgekoppeld wordt is er een relatie met het GRP. 

 

Kosten en kostenverdeling 

De kosten voor de monitoring worden opgebracht via het GRP (€ 200.000). De kosten zijn dus 

voor de gemeente. Ook eventuele verdere maatregelen zijn voor de gemeente. 

 

Leemten in kennis 

De kennisleemte ‘heeft de overstort effect op de waterkwaliteit’ wordt met de monitoring inge-

vuld. 
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Maatregel B14         Extra 

Onderzoek naar waterkwaliteitsverbetering Slotgracht Egmond a/d Hoef 

 

Doel van de maatregel 

Verbeteren waterkwaliteit Slotgracht. 

 

Op te lossen knelpunt 

De ecologische waterkwaliteit in de slotgracht is slecht. In de zomer komt regelmatig botulisme 

voor. Verder is het water regelmatig zuurstofloos en is er overlast van algengroei en treedt vis-

sterfte op. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Onderzoek moet worden gedaan naar de oorzaak van de slechte waterkwaliteit. Dit kunnen dif-

fuse bronnen zijn (bagger) of puntbronnen (riolering). 

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er ca. 30 – 40 cm bagger aanwezig is. De nalevering hier-

van en de ondiepte kan een belangrijke oorzaak zijn van de slechte ecologische omstandighe-

den. Het baggeren staat voor 2013 op de planning. In het licht van de ecologische kwaliteit en 

de beleving wordt het baggeren vervroegd, in 2012, uitgevoerd. Dit ter voorkoming van verdere 

problemen met vissterfte en botulisme. 

 

Verder moet onderzocht worden of de hemelwaterriolering die afvoert naar de slotgracht niet 

ook veroorzaker is van problemen. Foutieve aansluitingen of sterk verontreinigde oppervlakken 

die afvoeren via dit hemelwaterriool kunnen lokaal voor problemen zorgen. 

 

Effect van de maatregel 

Door het vervroegd uitvoeren van de baggerwerkzaamheden en door het onderzoek naar de 

werking van de hemelwaterriolering en de kwaliteit van het daaruit afstromende water wordt een 

belangrijke naleveringsbron verwijderd en inzicht verkregen in mogelijke andere bronnen. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Geen relatie met andere maatregelen. Planning: zo snel mogelijk, nu voorzien in 2012. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Onderzoek ca. € 5.000. 

Baggerkosten volgens Baggerplan, vervroegd in de tijd budgetteren. 

Onderzoek naar de werking van het hemelwaterriool en het daadwerkelijk opsporen van foutie-

ve aansluitingen: € 50.000,-. Kosten zijn voor de gemeente. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel B15 / C16 / H13        Basis 

Onderzoek naar invulling wateropgave Vennewaterspolder 

 

Doel van de maatregel 

Het verminderen van de kans op wateroverlast in de Vennewaterspolder. 

 

Op te lossen knelpunt 

In de studie Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier is voor deze polder berekend dat de 

kans op wateroverlast te groot is. Berekend is dat bij het huidige streefpeil 10 ha waterberging 

nodig is. Het kruispunt van de drie gemeentegrenzen ligt in de Vennewaterspolder. Daarom is 

deze maatregel bij alle drie de gemeenten opgenomen. 

 

 
 

Beschrijving van de maatregel 
Hiervoor ligt een opdracht voor een alternatievenstudie intern bij HHNK op het gebied van de 
wateropgave. Dit is echter geen polder met hoge prioriteit. 
 

Effect van de maatregel 

Het verminderen van de kans op wateroverlast in deze polder. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Onbekend. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Totale kosten op basis van de huidige opgave zijn ca. €1.400.000. Een deel zal, voor inrichting 

en recreatie, opgebracht worden door de gemeenten. Hierbij moet gedacht worden aan wandel- 

of fietspaden, gerelateerd aan water, met voorzieningen als bankjes, steigers en dergelijke. 

 

Leemten in kennis 

De daadwerkelijke noodzaak voor de aanleg van waterberging is nog niet volledig bekend. Een 

nadere studie zal hierover uitsluitsel moeten geven. 
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Maatregel B16         Extra 

Water in het centrum van de kern Bergen (onderzoek mogelijkheden) 

 

Doel van de maatregel 

Het zichtbaar maken van water in en rond het centrum van de kern Bergen. 

 

Op te lossen knelpunt 

De inwoners van de kern Bergen hebben weinig met water in hun leefomgeving. Door de gerin-

ge hoeveelheid oppervlaktewater in het oude centrum de kern is de beleving ervan ook gering. 

Dit terwijl vroeger een aantal beken voor de afvoer van duinwater open door de kern stroom-

den. Deze beken zijn echter de afgelopen decennia sterk verdroogd als gevolg van de vermin-

derde kweldruk door grondwaterwinning, bebossing, door kustafslag en door peilverlagingen in 

de polders. Door de afname van de duinwaterwinning in de afgelopen jaren is het grondwater-

peil weer iets gestegen en komt er weer meer tot afstroming. Enkele van de beken zijn hierdoor 

weer watervoerend geworden. Andere zijn echter (gedeeltelijk) verdwenen als gevolg van dem-

ping met zand, tuinafval of overkluizing. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Vanwege de huidige bebouwing is het niet mogelijk om tegen aanvaardbare kosten de beken 

volledig te herstellen. Wel kan daar waar het nog wel mogelijk is, of daar waar herstructurering 

plaatsvindt de waterstructuur hersteld en verbeterd worden. Dit moet worden opgenomen bij het 

herzien van bestemmingsplannen en waar mogelijk ingepast wanneer de situatie en ontwikke-

ling dit toelaat.  

 

Effect van de maatregel 

Door kansen voor water aan te grijpen en water bij ontwikkelingen in het centrum van Bergen 

een medeordenend principe te laten zijn, kan op de langere termijn de zichtbaarheid van het 

oppervlaktewater, met bijbehorende beleving, worden vergroot. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Deze maatregel moet worden ingepast bij bestemmingsplanwijzigingen en meeliften op ruimte-

lijke ontwikkelingen. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Voor het ontwikkelen van een gedetailleerde gemeentelijke visie hierop zijn onderzoekskosten 

opgenomen à € 15.000.  

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel B17         Extra 

Wateraanvoer en watergangen Landgoed ‘Hof te Bergen’ verbeteren 

 

Doel van de maatregel 

De uitstraling van de waterpartijen rondom en op het landgoed verbeteren in combinatie met het 

oplossen van wateroverlast aan de Eeuwigelaan en het herstel van duinrel. 

 

Op te lossen knelpunt 

De waterhuishoudkundige situatie rondom het landgoed 

is niet op orde. De watergangen zijn sinds 1993 niet 

meer gebaggerd en bevatten een dikke baggerlaag 

afkomstig van voornamelijk bladval van de vele bomen. 

In de zomer is wateraanvoer nodig van gebiedsvreemd 

water. 

Daarnaast is er grondwateroverlast ter hoogte van de 

Eeuwigelaan. De middenloop van de oorspronkelijke 

Bosbeek is gedempt. Door de gestopte grondwater-

winningen levert dit echter plaatselijk grondwateroverlast 

op.  

 

Beschrijving van de maatregel 

De watergangen zijn in 2009 al gebaggerd. 

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de mo-

gelijkheden voor het herstel van de duinrel/beek die van 

noord naar zuid (de slotgracht) door het gebied lag. Hiervoor wordt in 2012 een aantal peilbui-

zen geplaatst om de situatie te monitoren. Mogelijk dat overtollig, schoon grondwater naar het 

landgoed geleid kan worden. 

 

Effect van de maatregel 

Door het duinrel-/beekherstel worden de slotgrachten weer vaker voorzien van vers en schoon 

water. In combinatie met het herstel van de slotgrachten (vooral baggerwerk) zal dit de waterbe-

leving op het landgoed verbeteren. Door het duinrel/beekherstel wordt ook de grondwaterover-

last ter hoogte van de Eeuwigelaan verminderd. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Het baggeren is uitgevoerd in 2009. Het herstel van een duinrel is afhankelijk van maatregel 

B20 en de uitkomsten van het grondwateronderzoek met peilbuizen (2012). 

 

Kosten en kostenverdeling 

Voor het onderzoek naar het verbeteren van de algemene waterhuishouding (Eeuwigelaan, 

duinrel) is € 20.000 opgenomen (60% gemeente, 40% HHNK). 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel B18         Extra 

Onderzoek naar oude en bestaande duinrellen en mogelijkheden tot herstel 

 

Doel van de maatregel 

Herstel van de duinrellen, water zichtbaar maken. 

 

Op te lossen knelpunt 

Door stedelijke en ook landelijke ontwikkelingen zijn duinrellen in het verleden vaak gedempt of 

zodanig gewijzigd dat de duinwaterafvoerende functie niet of nauwelijks nog uitgevoerd kan 

worden. Dit leidt lokaal tot grondwateroverlast. Een ander deel van het knelpunt is dat duinrellen 

een karakteristiek landschapselement zijn dat in de loop der tijd grotendeels verdwenen is. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Een deel van de nog bestaande duinrellen zijn al vastgelegd en enigszins beschermd in be-

stemmingsplannen. Onderzoek naar deze en andere duinrellen en vooral naar de mogelijkhe-

den tot herstel moet uitwijzen waar de kansen liggen tot het terugbrengen van dit functionele 

landschapselement. Er zijn vijf duinrellen die in de voormalige landinrichting zijn aangewezen 

om geoptimaliseerd te worden. Voor drie van de vijf zijn inmiddels plannen in ontwikkeling of 

uitvoering. In de figuur op de volgende pagina zijn de duinrellen geschetst. 

 

Effect van de maatregel 

Op basis van het onderzoek kan een programma opgesteld worden tot herstel van duinrellen. 

Ook kunnen ze worden beschermd in bestemmingsplannen of kan met bestemmingsplanaan-

wijzingen (bufferzone) worden bewerkstelligd dat de mogelijkheid er is om ze terug te brengen 

in het landschap. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 
Het duinrelproject wordt opgenomen in het Landschapsontwikkelingsplan Bergen. 

 

Kosten en kostenverdeling 

De kosten worden gedeeld door de gemeente en HHNK. De kosten voor het onderzoek worden 

geschat op €15.000. De kosten worden opgenomen in het Landschapsontwikkelingsplan. In de 

planperiode is het de bedoeling dat er twee of drie duinrellen hersteld worden en benadrukt in 

het landschap. Een deel van de financiering zal moeten komen uit het thema Waterparels zoals 

benoemd in het Waterplan 2010-2015 van de provincie en het Waterbeheersplan IV van HHNK. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel B19         Extra 

Visualiseren duinwaterhoogte in kernen gemeente Bergen 

 

Doel van de maatregel 

Het waterbewustzijn van de inwoners van de kernen vergroten. 

 

Op te lossen knelpunt 

De verbondenheid van de gemeente Bergen met het duingebied is evident. Een deel van de 

grondwaterproblemen is zelfs toe te kennen aan de waterspiegel in het duingebied. Het besef 

onder de inwoners, dat het grondwater op enkele honderden meters afstand tot meters boven 

het poldermaaiveld staat, is er niet.  

 

Beschrijving van de maatregel 

Door visualisatie van de grondwaterstand in de duinen wordt de bewoners van de kernen in-

zicht gegeven in de situatie. Dit kan door in een aantal kernen een kolom te plaatsen die de dan 

geldende grondwaterstand ergens in het aangrenzende duingebied aangeeft.  

 

 
 

Effect van de maatregel 

Het begrip van de burger voor de waterhuishoudkundige situatie wordt vergroot. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De uitvoer van deze maatregel is gepland voor 2011.  

 

Kosten en kostenverdeling 

De kosten worden geschat op 3 maal €25.000,-. 

Dit is gebaseerd op 3 maal een ontwerp van een grondwatermeetpunt dat middels telemetrie 

een pomp in het kunstwerk aanstuurt. Het kunstwerk zelf wordt voorzien als een doorzichtige 

buis van enkele meters hoog met een doorsnede van 300 mm en een verankering in beton en 

met een aansluiting op een drinkwaterleiding.  

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel B20         Basis 

Duurzaamheidsmaatregelen water bij nieuwbouw 

 

Doel van de maatregel 

Het duurzaam omgaan met watergerelateerde aspecten bij nieuwbouw en het vastleggen hier-

van in bestemmingsplannen. 

 

Op te lossen knelpunt 

Te nat of te droog, de extremen in het weer zullen toenemen. Nederland heeft meer rekening te 

houden met water als ordenend principe. Water en ruimtelijke ordening zijn in toenemende ma-

te met elkaar verweven. Gemeenten hebben bij het maken van een bestemmingsplan of andere 

ruimtelijke plannen de plicht een waterhuishoudkundige paragraaf op te nemen. Daarnaast 

kunnen gemeenten echter meer doen. Duurzame nieuwbouw kan worden vastgelegd in be-

stemmingsplannen. Dit is in de gemeente Bergen nog niet vastgelegd. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Gemeenten kunnen vastleggen dat bij de herziening van bestemmingsplannen duurzaamheid 

een van de uitgangspunten is. Voorbeelden van duurzaamheid in bestemmingsplannen zijn de 

aanwijzing van bestemmingen voor een ecologische structuur, behoud van natuurwaarden, be-

stemming voor windenergie, bestemmingen voor fietsroutes en openbaar vervoer-routes,  

duurzaam waterbeheer, zongerichte of zuid-verkaveling van bebouwing ten behoeve van pas-

sieve zonne-energie (gebouworiëntatie), bestemmingen voor (gescheiden) afval-systemen, 

beeldkwaliteit van woon- en leefmilieu, bestemmingen voor compact bouwen / dubbel ruimte-

gebruik en dergelijke. In de publicatie 'Het bestemmingsplan als instrument voor duurzame ste-

denbouw' (SenterNovem) worden meer mogelijkheden gegeven om hier invulling aan te geven. 

 

Effect van de maatregel 

Door het vastleggen van de gemeentelijke duurzaamheidsuitgangspunten in een Duurzaam-

heidsplan als input voor bestemmingsplannen heeft de gemeente een juridisch kader om bij 

nieuwe (bouw)ontwikkelingen duurzaamheidsmaatregelen af te dwingen. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De uitvoer van deze maatregel wordt in 2012 uitgevoerd en wordt dan onderdeel van het ge-

meentelijk duurzaamheidsbeleid. 

 

Kosten en kostenverdeling 

De kosten worden niet apart geraamd en vallen onder de reguliere kosten voor het herzien van 

bestemmingsplannen en opstellen van beleid. De kosten zijn voor de gemeente. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel B21         Basis 

Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen Bergermeer 

 

Doel van de maatregel 

Voldoen aan de KRW-doelstellingen voor de waterdelen Bergermeer. 

 

Op te lossen knelpunt 

In het document Samen werken aan schoon water (Maatregelenpakket 2009 - 2015 voor 

de Kaderrichtlijn Water Beheergebied Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) is een 

karakterschets en problematiek ten aanzien van de ecologische waterkwaliteit gegeven voor de 

regio Noord-Kennemerland. Daaruit is gebleken dat de huidige waterkwaliteit in de Bergermeer 

niet voldoet aan de gewenste kwaliteit. 

 

Beschrijving van de maatregel 

In het document is een maatregelenpakket 2009-2015 opgenomen. Dit is het resultaat van een 

gebiedsproces en moet leiden tot het behalen van de doelstellingen. Voor de Bergermeer is een 

aantal maatregelen opgenomen: 

• natuurvriendelijk schonen watergangen; 

• inrichten en onderhoud 0,7 ha natuurvriendelijke oevers landelijk en 0,3 ha stedelijk; 

• flexibel peilbeheer. 

 

Deze maatregelen zullen worden geïntegreerd in de plannen voor de waterberging in deze pol-

der.  

 

Effect van de maatregel 

Door de natuurvriendelijke oevers, het flexibel peilbeheer en het natuurvriendelijk schonen van 

de watergangen zal de ecologische kwaliteit verbeteren. In combinatie met de herinrichting in 

het kader van de waterberging zal dit tot een optimalisatie van de ecologische potenties leiden. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Voor de planning: zie de kostentabel.  

 

Kosten en kostenverdeling 

 

Maatregel 
Hoeveel- 
heid 

Investerings 
kosten 

Exploitatie 
kosten 
(eenmalig) 

Exploitatie 
kosten (jaar-
lijks) Planning 

Kosten 
drager 

Natuurvriendelijk schonen watergangen 
(<2010) (resultaatverplichting Brussel) 153,5m   € 768 <2010 HHNK 

Natuurvriendelijk schonen watergangen 
(>2010) 16.946m   € 84.731 

2010-
2012  

Inrichten en onderhoud natuurvriendelijke 
oevers landelijk 0,7 ha € 68.666* € 5.493  

2012-
2015 HHNK 

Inrichten en onderhoud natuurvriendelijke 
oevers stedelijk 0,3 ha € 33.508 € 2.681  

2012-
2015 HHNK 

Flexibel peilbeheer Bergermeer 1 vak €100.000**   
2012-
2015  

*) 33% HHNK, 33% provincie, 33% LNV, bijdrage Natuurmonumenten afhankelijk van realisatie natuur-

doelen 

**) 50% HHNK, 50% provincie, bijdrage Natuurmonumenten afhankelijk van realisatie natuurdoelen 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel B22         Basis 

Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen Hargerpolder 

 

Doel van de maatregel 

Voldoen aan de KRW-doelstellingen voor de waterdelen Hargerpolder. 

 

Op te lossen knelpunt 

In het document Samen werken aan schoon water is een karakterschets en problematiek ten 

aanzien van de ecologische waterkwaliteit gegeven voor de regio Noord-Kennemerland. Daaruit 

is gebleken dat de huidige kwaliteit in de Hargerpolder niet voldoet aan de gewenste kwaliteit. 

 

Beschrijving van de maatregel 

In het document is een maatregelenpakket 2009-2015 opgenomen. Dit is het resultaat van een 

gebiedsproces en moet leiden tot het behalen van de doelstellingen. Voor de Hargerpolder is 

een aantal maatregelen opgenomen: 

• natuurvriendelijk schonen watergangen; 

• inrichten en onderhoud natuurvriendelijke oevers landelijk; 

• flexibel peilbeheer. 

 

Effect van de maatregel 

Door de natuurvriendelijke oevers, het flexibel peilbeheer en het natuurvriendelijk schonen van 

de watergangen zal de ecologische kwaliteit verbeteren. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Voor de planning: zie de kostentabel.  

 

Kosten en kostenverdeling 

 

Maatregel 
Hoeveel- 
heid 

Investerings 
kosten 

Exploitatie 
kosten 
(eenmalig) 

Exploitatie 
kosten (jaar-
lijks) Planning 

Kosten 
drager 

Natuurvriendelijk schonen watergangen 
(<2010)  70m   € 350 <2010 HHNK 

Inrichten en onderhoud natuurvriendelijke 
oevers landelijk 5,4 ha € 542.592 € 43.407  

2012-
2015 HHNK 

Flexibel peilbeheer  3 vakken €330.000*   
2012-
2015 HHNK 

*) 50% HHNK, 50% provincie, bijdrage Natuurmonumenten afhankelijk van realisatie natuurdoelen 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel B23         Basis 

Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen Verenigde Polder, Sammerpolder en Egmondermeer 

 

Doel van de maatregel 

Voldoen aan de KRW-doelstellingen voor de waterdelen van deze polders. 

 

Op te lossen knelpunt 

In het document Samen werken aan schoon water is een karakterschets en problematiek ten 

aanzien van de ecologische waterkwaliteit gegeven voor de regio Noord-Kennemerland. Daaruit 

is gebleken dat de huidige kwaliteit in de polders niet voldoet aan de gewenste kwaliteit. 

 

Beschrijving van de maatregel 

In het document is een maatregelenpakket 2009-2015 opgenomen. Dit is het resultaat van een 

gebiedsproces en moet leiden tot het behalen van de doelstellingen. Voor deze polders is een 

aantal maatregelen opgenomen: 

• natuurvriendelijk schonen watergangen; 

• inrichten en onderhoud natuurvriendelijke oevers landelijk; 

 

Effect van de maatregel 

Door de natuurvriendelijke oevers en het natuurvriendelijk schonen van de watergangen zal de 

ecologische kwaliteit verbeteren. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Voor de planning: zie de kostentabel.  

 

Kosten en kostenverdeling 

 

Maatregel 
Hoeveel- 
heid 

Investerings 
kosten 

Exploitatie 
kosten 
(eenmalig) 

Exploitatie 
kosten (jaar-
lijks) Planning 

Kosten 
drager 

Natuurvriendelijk schonen watergangen  
Egmondermeer 95,5m   € 478 <2010 HHNK 

Egmondermeer: Inrichten en onderhoud 
natuurvriendelijke oevers landelijk 0,7 ha € 71.433 € 5.715    

Natuurvriendelijk schonen watergangen  
Sammerspolder 90m   € 450   

Sammerspolder: Inrichten en onderhoud 
natuurvriendelijke oevers landelijk 0,7 ha € 70.798 € 5.664    

Natuurvriendelijk schonen watergangen  
Verenigde Polders 67,1m   € 336   

Inrichten en onderhoud natuurvriendelijke 
oevers landelijk 0,5 ha € 48.334 € 3.867  

2012-
2015 HHNK 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel B24        Basis 

Onderzoek grondwaterbeheer 

 

Doel van de maatregel 

Uitvoeren van gemeentelijke en waterschapstaken op het gebied van structureel grondwaterbe-

heer. 

 

Op te lossen knelpunt 

Grondwaterbeheer is onder recente nieuwe wetgeving voorzien van een nieuwe verantwoorde-

lijkheidsstructuur. Ook is grondwateroverlast een (dreigend) probleem in verschillende wijken in 

de gemeente.  

 

Beschrijving van de maatregel 

Structureel beheer van grondwatermeetnetgegevens, inzamelen, ordeneren, interpreteren en 

het ontwikkelen van plannen voor (dreigende) problemen. 

Onderdeel daarvan: 

• het opstellen van een plan van aanpak inclusief het nader onderzoeken van de om-

vang van bekende klachten en knelpunten uit zowel meldsysteem als de enquête van 

begin 2008, 

• onderzoek naar mogelijke knelpunten; 

• uitvoering van maatregelen ter bestrijding van knelpunten. 

 

Effect van de maatregel 

Verhelpen en voorkomen van grondwateroverlast. Middels gestructureerd grondwaterbeheer 

knelpunten oplossen en toekomstige knelpunten voorkomen. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

2011-2013 

 

Kosten en kostenverdeling 

Budget vanuit andere planvorming. Geraamd op € 50.000. 

 

Leemten in kennis 

- 
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Maatregel B25        Basis WB21 

Waterberging boezemsysteem Schermerboezem 

 

Doel van de maatregel 

De kans op falen in het boezemsysteem Schermerboezem in de gemeente Bergen verminde-

ren. 

 

Op te lossen knelpunt 

In de boezemstudie is aangegeven dat de boezemtak, met blauwe lijn aangemerkt in onder-

staande tekening, ondanks bemaling bij Schardam en Monnickendam blijft falen. Bemaling van 

de boezem op dat punt door het duinmassief naar zee is geen reële optie. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Een oplossing zou kunnen zijn een berging (vol te zetten vanuit boezem als nodig) van 

70.000m
3
 (=7ha met peilopzet van 1 meter). Die berging zou dan op de aangegeven blauwe 

stippen kunnen worden vormgegeven. Hoogtecijfers ter plaatse geven aan dat het maaiveld 

daar op NAP -0,7 tot -1,0m ligt. Dat biedt dus perspectief. Een optie die niet in de boezemstudie 

werd bekeken is een compartimentering van deze boezemtak in noodgevallen. Dat zou nog wel 

wat kunnen opleveren. Daarmee zou het (gedeeltelijk) met technische maatregelen worden op-

gelost. 

 

 
 

Effect van de maatregel 

De kans op wateroverlast vanuit de boezem vermindert.  

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Planning onbekend. Opgave moet voor 2015 ingevuld zijn. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Kosteninschatting 1,5 miljoen, kosten 100% HHNK (bij ruimtelijke oplossing eventueel 

80% HHNK en 20% gemeenten Heiloo en Bergen). In het waterplan worden onderzoekskosten 

en een deel grondverwervingskosten opgenomen. Bij elkaar €400.000,-. Vooralsnog 100% voor 

HHNK. 

 

Leemten in kennis 

Onderzoek naar de mogelijkheden (technisch en ruimtelijk) is nodig. 
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Maatregel B26        Extra 

Geconcentreerde afvoer bollengebied 

 

Doel van de maatregel 

De (vroegtijdige) menging van schoon duinwater met eutroof ‘bollenwater’ voorkomen. 

 

Op te lossen knelpunt 

In het document Samen werken aan schoon water is voor de regio Noord-Kennemerland een 

karakterschets en beschrijving van de problematiek ten aanzien van de ecologische waterkwali-

teit gegeven. Daaruit is gebleken dat de huidige kwaliteit in de polders niet voldoet aan de ge-

wenste kwaliteit. Voor het plangebied is een deel van de oorzaak gelegen in het feit dat de bol-

lenteelt in het zandpakket aan de binnenduinrand ligt. Door hoge uitspoeling van nutriënten en 

in mindere mate bestrijdingsmiddelen wordt de waterkwaliteit die in potentie hoog is, negatief 

beïnvloed. Het opkwellende duinwater in de binnenduinrandzone wordt direct gemengd met het 

water in de gebieden waar de druk van de bollenteelt minder aanwezig is.  

 

Beschrijving van de maatregel 

De waterkwaliteit in de bollenstreek is niet goed. In samenspraak met de sector is een maatre-

gelenpakket afgesproken om de emissie van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar opper-

vlaktewater te beperken. Voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Water in de Duin- en Bol-

lenstreek is een werkgroep actief waarin de verschillende overheden en belangenpartijen parti-

ciperen. In maart 2008 heeft de werkgroep het “Voorstel onderzoek- & innovatietraject KRW-

Bloembollenteelt regio Rijn-West” uitgebracht. Dit voorstel bevat diverse onderzoeken die in de 

periode 2009-2015 zouden moeten worden uitgevoerd. De provincie is initiatiefnemer van twee 

onderzoeken die in 2009 uitgevoerd gaan worden en zal meefinancieren aan onderzoeken waar 

de waterschappen, de landbouwsector of gemeenten trekker van zijn. 

 

De maatregel die in het Waterplan wordt voorgesteld is gericht op het scheiden van de gebie-

den met een hoge concentratie aan bollenteelt van de gebieden met meer natuurfuncties en 

andere doelstellingen. Hiervoor is het nodig dat het geconcentreerde bollengebied zoveel mo-

gelijk op één boezemtak afvoert en dat delen van polders met en zonder bollenteelt zoveel mo-

gelijk gescheiden van elkaar aan- en afvoeren. Wanneer veel stromen vanuit bollenteeltgebied 

bij elkaar gebracht kunnen worden voordat op de boezem afgevoerd wordt kan ook een be-

paalde mate van voorzuivering (bijvoorbeeld via een helofytenfilter) gedaan worden. In de figuur 

op de volgende pagina is te zien waar de boezemtakken, peilgebieden en de bollenteelt ruimte-

lijk gesitueerd zijn.  

 

Effect van de maatregel 

Schone en minder schone waterstromen blijven zoveel mogelijk gescheiden. Door de stromen 

uit de bollengebieden te concentreren kan hier gerichte ‘voorzuivering’ voor geïnstalleerd wor-

den. Hiermee verbetert de waterkwaliteit in de boezem. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Deze maatregel moet afgestemd worden met de onderzoeksagenda KRW-bloembollen. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Voor het onderzoek wordt €25.000 opgenomen. HHNK is trekker en voor 80% financierder. De 

gemeente draagt 20% bij. Voor de uitvoering is vooralsnog geen budget opgenomen. Mogelijke 

financieringsbronnen zijn synergiegelden van de KRW en het ILG. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel B27         Basis Baggerplan 

Baggeren/verdiepen vijvers Bergen 

 

Doel van de maatregel 

De doorstroming en de ecologische waterkwaliteit en de belevingswaarde van het stedelijke 

water verhogen. 

 

Op te lossen knelpunt 

Het aanwezige stedelijke water is in de huidige situatie op een aantal plaatsen van vrij lage 

waarde; zowel wat ecologie als wat beleving betreft. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de 

waterdiepte gering is in combinatie met een laag bagger.  

 

Beschrijving van de maatregel 

Door het baggeren en uitdiepen van de stedelijke watergangen wordt de ecologische en bele-

vingskwaliteit verbeterd. Dit houdt in dat zo snel mogelijk uitvoer moet worden gegeven aan het 

baggerplan en dat per watergang moet worden onderzocht of het baggerplan ver (diepte en 

volledige breedte watergang) gaat of dat hier aanvullend werkzaamheden nodig zijn. Zie ook 

maatregel AB9. 

 

Effect van de maatregel 

Door de natuurvriendelijke oevers en het natuurvriendelijk schonen van de watergangen zal de 

ecologische kwaliteit verbeteren. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Deze maatregel is afhankelijk van de mogelijkheid tot baggerstort en verwerking.  

 

Kosten en kostenverdeling 

Het bestaande baggerprogramma loopt tot en met 2012. Daarbij moet nog voor ruim 4 ton aan 

kosten gemaakt worden. Op grond van de voorspelde werkzaamheden en kostenindicatie in het 

baggerplan zou een achterstand op kunnen treden; vermoedelijk zijn de gehanteerde hoeveel-

heden en kostenindicaties echter niet reëel. Daarom zal in 2011 eerst samen met het schap 

een nieuw baggerplan worden gemaakt. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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5 Maatregelen gemeente Heiloo 

Maatregel H1          Basis 

Grondwaterbeheersplan / Grond- en hemelwatermodule 

 

Doel van de maatregel 

Invulling geven aan de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater: 

Het grondwaterbeheerplan wordt opgesteld met als doel het verminderen van de bestaande 

grondwaterproblemen en het voorkomen van problemen in nieuw te ontwikkelen gebieden. Bo-

vendien brengt het grondwaterbeheerplan de bestaande grondwatersituatie in beeld en geeft 

het plan duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden die zowel de gemeente, het 

hoogheemraadschap als particulieren hebben bij het voorkomen en oplossen van grondwater-

overlast. 

 

Op te lossen knelpunt 

Algemeen: Op grond van de “Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken” heeft 

de gemeente de zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiende hemelwater. 

Naast riolering komen ook voorzieningen voor dit afvloeiende hemelwater die niet tot de riole-

ring horen in beheer bij de gemeente. Te denken valt aan wadi’s, infiltratievoorzieningen en 

helofytenvelden. 

Op grond van dezelfde wet krijgt de gemeente ook de zorg voor het treffen van maatregelen om 

nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit 

beperkt zich tot het (openbaar) gemeentelijk gebied én voor zover dit niet tot de zorg van het 

waterschap of de provincie behoort. De zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsver-

plichting, waarbij de gemeente bij de uitvoering van hun taak de beleidsvrijheid heeft díe aan-

pak te kiezen die, gelet op de lokale omstandigheden, doelmatig is. Bij de doelmatigheidsvraag 

moeten de financiële implicaties, de omvang en de duur van de problemen, en de verschillende 

mogelijke oplossingen in de afweging worden betrokken.  

Het wetsvoorstel gaat uit van de verantwoordelijkheid van de perceelseigenaar voor maatrege-

len op het eigen terrein. De zorgplicht beperkt zich immers tot maatregelen op en in het openba-

re terrein. Bouwkundige oplossingen zijn en blijven voor rekening van de perceelseigenaren. De 

gemeente is dus niet verplicht tot het aanleggen van voorzieningen of het treffen van maatrege-

len aan of in het particuliere eigendom. 

 

Specifiek: In een aantal wijken, met name aan de randen van Heiloo ondervinden inwoners 

grondwateroverlast. De gemeente heeft in het recente verleden al op diverse plaatsen draina-

ges aangelegd, maar tot op heden ontbreekt een gemeentelijk grondwaterbeleid. Ook in het 

licht van de nieuwe grondwaterzorgplicht in de nieuwe Waterwet is het goed om het grondwater 

beter in beeld te krijgen en er beleid aan te koppelen. 

 

In de hoek van de Zevenhuizerlaan en de Kennemerstraatweg en in Heiloo West zijn peilingen 

gedaan waarbij het water hoger was dan bedoeld. Om problemen te voorkomen moet onder-

zocht worden wat de ernst hiervan is. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Het Grondwaterbeheersplan zal er voor dienen om de grondwaterproblemen in de probleemge-

bieden in kaart te brengen, mogelijke maatregelen aan te geven met een prioriteitstelling, en 

meer duidelijkheid te scheppen over de verantwoordelijkheden van betrokken partijen. 
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Door de gemeente moet worden vastgesteld en vastgelegd wanneer er sprake is van structure-

le grondwaterstandsproblemen. De gemeente krijgt een regisseursrol toebedeeld en zal invul-

ling moeten geven aan een grondwaterloket. Vanwege de verwevenheid met het oppervlakte-

waterbeheer zijn afspraken tussen gemeente en HHNK nodig voor de afhandeling van grond-

waterklachten en –vragen in de “backoffice” van het grondwaterloket. In het kader van de ver-

brede rioolzorg heeft de gemeente ten aanzien van het grondwater een meetnet met peilbuizen 

in beheer. Het meetnet zit in een onderzoekstraject. De resultaten hiervan kunnen worden ge-

bruikt om invulling te geven aan de grond- en hemelwatermodule die in de komende planperio-

de wordt opgesteld. De financiële gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet te overzien. 

Duidelijk is wel dat de financiering hiervan zal plaatsvinden door verbreding van de rioolbelas-

ting. 

 

Mogelijke onderwerpen in een grondwatervisie 

• grondwaterbescherming; 

• grondwaterstandsbeheer; 

• ruimtelijke ordening; 

• grondwaterkwaliteit en diffuse bronnen; 

• sanering van puntverontreinigingen in het grondwater; 

• taken en verantwoordelijkheden; 

• een maatregelenlijst met de uit te voeren acties. 

 

De aanpak moet nog verder binnen de gemeente worden uitgewerkt, bijvoorbeeld aan de hand 

van een tweetal sporen, die deels op elkaar inwerken: 

1. communicatief/procesmatig spoor: dit spoor kan onder meer het houden van enquê-

tes onder bewoners behelzen, het interviewen en afstemmen met waterbeheerders, 

het inventariseren van wensen en mogelijkheden voor het opzetten van een grondwa-

terloket en/of het opzetten van een informatieve website; 

2. analyse- en adviesspoor: de analyses en inventarisaties van onder meer waterover-

last in bestaand stedelijk gebied, kansen en risico’s voor grond- en hemelwaterafvoer 

bij nieuwbouw, grondwaterkwaliteitsaspecten en de beleidsmatige en financiële as-

pecten kunnen binnen dit spoor vallen. 

 

Effect van de maatregel 

Verminderen van de kans op wateroverlast. Duidelijkheid over de oorzaken en omvang van 

grondwateroverlast en benodigde maatregelen om de overlast op te lossen. Daarnaast duide-

lijkheid over het beleid in Heiloo omtrent de omgang met grondwater.  

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

2010. Belangrijke basis voor het Verbreed GRP.  

 

Kosten en kostenverdeling 

Kosten zijn voor de gemeente en worden gefinancierd vanuit het GRP. Schatting ca. € 25.000,-. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel H2         Basis 

Opstellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan  

 

Doel van de maatregel 

Opstellen van beleid ten aanzien van de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. 

 

Op te lossen knelpunt 

Uiterlijk 2012 dient iedere gemeente een verbreed gemeentelijk rioleringsplan vast te stellen. 

Hierin geeft de gemeente minimaal invulling aan de drie zorgplichten: 

1.  de zorgplicht afvalwater; 

2.  de zorgplicht hemelwater; 

3.  de zorgplicht grondwater. 

 

Beschrijving van de maatregel 

De gemeenten dienen in het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP), naast aandacht voor de 

(vuilwater) riolering en hemelwaterafvoer, ook expliciet aandacht te besteden aan de nieuwe 

zorgplicht voor grondwater. Daarom wordt gesproken over een zogenaamd verbreed GRP. Het 

verbrede GRP dient tevens een overzicht te geven van de financiële gevolgen en de wijze 

waarop de gemeente deze kosten gaat dekken. Daarmee is dus ook de link gelegd met het 

nieuwe heffingstelsel. 

 

Uit het verbrede GRP en daarop gebaseerde plannen moet, waar het de grondwaterstands-

problematiek betreft, kunnen worden opgemaakt wanneer kan worden gesproken van  

structurele grondwaterstandsproblemen. Particulieren kunnen dan weten in welke situaties zij 

van de gemeente maatregelen mogen verwachten (voor zo ver deze doelmatig te treffen zijn).  

 

Het oplossen van de knelpunten op het gebied van hemelwater en grondwater vergen een forse 

inspanning van de gemeente. Deze dient ook financieel gedekt te worden. Op dit moment kun-

nen gemeenten formeel alleen de kosten van inzameling en transport van afvalwater dekken uit 

het rioolrecht. De nieuwe wet biedt een nieuw heffingstelsel, waarmee ook de kosten voor he-

melwater en grondwater kunnen worden gedekt. Deze zogenaamde verontreinigingsheffing 

mag maximaal kostendekkend zijn. De gemeente kan hierbij kiezen om één heffing te hanteren, 

of om de heffing op te splitsen naar een waterketen-deel (voor het afvalwater) en een watersys-

teem-deel (voor het hemelwater en grondwater). 

 

Bij het opstellen van een verbreed GRP kan de gemeente aansluiten op de thema’s van het 

Nationaal Waterplan:  

-  wateroverlast;  

-  veiligheid; 

-  watertekort;  

-  watergebruik;  

-  waterkwaliteit. 

De gemeente staat voor de taak om afwegingen te maken over het nemen van maatregelen die 

aan deze waterthema’s bijdragen. De wet biedt de gemeente bij het invullen van beleid veel 

vrijheid. Zolang de gemeente voldoet aan de wet- en regelgeving, beslist de gemeente zelf over 

de te nemen maatregelen.  

Al met al is het aantal ‘vrijheidsgraden’ in een verbreed GRP aanzienlijk groter dan bij het tradi-

tionele GRP. Wanneer de gemeente kiest voor een traditionele aanpak bij het opstellen van een 

verbreed GRP loopt de gemeente het risico dat het planproces vertraagt. Om dit te voorkomen, 

kan het verstandig zijn het College van Burgemeester en Wethouders een “grond- en hemelwa-

termodule” vast te laten stellen aan het begin van het verbreed GRP planproces. Deze module 

bevat dan de uitgangspunten welke nader worden uitgewerkt in het verbreed GRP.  
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Effect van de maatregel 

Door het verbrede GRP wordt invulling gegeven aan wet- en regelgeving. Daarnaast schept het 

een beleidskader voor de invulling van de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwa-

ter.  

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Grondleggers voor het verbreed GRP zijn het Grondwaterbeheersplan en eventueel een Grond- 

en hemelwatermodule. Het verbreed GRP wordt in 2011 opgesteld.  

 

Kosten en kostenverdeling 

De kosten voor het verbrede GRP zijn geraamd op € 50.000,-. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel H3         Basis 

Inventarisatie foutieve aansluitingen  

 

Doel van de maatregel 

Inventariseren en verwijderen van ondoelmatige lozingen op het gescheiden rioolstelsel. 

 

Op te lossen knelpunt 

Foutieve aansluitingen kunnen zowel gevolgen hebben voor het aanbod van afvalwater op de 

RWZI alsook de kwaliteit van het oppervlaktewater, in het geval dat vuilwater is aangesloten op 

de regenwaterriolen. Hoewel de verwachting is dat het percentage foutaansluitingen beperkt is, 

zal in deze planperiode een onderzoek worden opgestart. 

 

Beschrijving van de maatregel 

In de planperiode wordt de omvang van de problematiek van foutieve aansluitingen in beeld 

gebracht en wordt een aanvang gemaakt met de herstelwerkzaamheden. De globale omvang 

van de problematiek wordt vastgesteld met behulp van metingen aan de kwaliteit van het op-

pervlaktewater nabij lozingspunten van het regenwaterriool. Voor de locaties waar het vermoe-

den bestaat dat sprake is van foutieve aansluitingen, wordt afhankelijk van straat, wijk of gebied 

een opsporingsmethode gekozen en worden de foutieve aansluitingen actief opgespoord en 

hersteld. 

 

Effect van de maatregel 

Foutieve aansluitingen kunnen het positieve effect van een gescheiden rioolstelsel tenietdoen. 

De directe, onverdunde lozing van huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewater kan voor 

grote waterkwaliteitsproblemen zorgen. Anderzijds vormt een foutieve aansluiting van afgekop-

peld oppervlak op het vuilwaterriool voor een onnodige belasting van de rioolwaterzuivering. 

Door de foutieve aansluitingen te wijzigen worden deze effecten voorkomen. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De planning is om dit voor een deel de hemelwaterstelsels al begin 2010 te doen. De rest volgt 

in de planperiode. 

 

Kosten en kostenverdeling 

De kosten voor het in beeld brengen van de foutieve aansluitingen zijn geraamd op ca. 

€25.000,- en worden bekostigd uit het GRP. 

Indien er bij een gescheiden rioolstelsel sprake is van een foutieve aansluiting zal deze op 

kosten van de betrokkene worden gewijzigd 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel H4         Basis 

Optimaliseren riolering Heiloo Oost 

 

Doel van de maatregel 

De vervuiling uit overstorten beperken (deels ten behoeve van veedrenking) en de berging in 

het stelsel beter benutten. 

 

Op te lossen knelpunt 

Dit gedeelte van de riolering wordt belast met rioolwater uit hoger gelegen delen. Hierdoor kan 

Heiloo Oost beperkt afvoeren en komt het stelsel eerder tot overstort.  

 

Beschrijving van de maatregel 

In 1999 is een basisrioleringsplan opgesteld voor de gemeente, waarin maatregelen zijn voor-

gesteld om de vuilemissie te reduceren volgens de zogenaamde basisinspanning. Dit maatre-

gelenprogramma is in 2001 geoptimaliseerd, wat geleid heeft tot een afkoppelstudie. In het ka-

der van het GRP-2 is een toetsberekening uitgevoerd op het gemengd gerioleerde gebied, om 

na te gaan of de rioleringsmaatregelen zoals deze tot 2006 zijn genomen, hebben geleid tot het 

behalen van de basisinspanning. Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat er, behoudens 

enkele hydraulische aanpassingen in het stelsel, geen aanvullende milieutechnische maatrege-

len nodig zijn. Door de aanzienlijke berging in het stelsel en het afkoppelen van verhard opper-

vlak dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, wordt er ruimschoots voldaan aan de basis-

inspanning. De hydraulische aanpassingen betreffen het verruimen van enkele riolen en het 

afkoppelen van verhard oppervlak. De bergingscapaciteit binnen het stelsel wordt beter benut 

en het aantal overstortingen vermindert hierdoor. 
 
Voor Heiloo is, in 2010, een herberekening uitgevoerd van het gehele gemengde stelsel. Hieruit 
is naar voren gekomen dat de gemeente Heiloo voldoet aan de basisinspanning en er geen 
aanvullende milieutechnische maatregelen noodzakelijk zijn. Sinds april 2010 wordt een aantal 
overstortlocaties in Heiloo gemonitord. De resultaten hiervan kunnen aanleiding zijn tot verder-
gaande emissiereducerende maatregelen. Daarnaast wordt in 2011 het overige deel van Heiloo 
Oost geïnspecteerd. Beoordeling van deze inspecties moet uitwijzen of er aanleiding is tot ver-
dere vervanging van de riolering. In dit geval wordt ook het afkoppelen van verhard oppervlak in 
deze wijk gecontinueerd.   

 

Effect van de maatregel 

Door het afkoppelen van verhard oppervlak het aantal overstortingen te minimaliseren.  

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Fase 4 is gepland in najaar 2011. Eventuele vervolgfases zijn nog niet in de planning gezet. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Financiering vanuit GRP. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel H5         Basis 

Beekriolen Heiloo: in kaart brengen + afspraken over beheer en onderhoud 

 

Doel van de maatregel 

Op bestuurlijk niveau afspraken maken voor de toekomstige verantwoordelijkheid en beheer en 

onderhoud van beekriolen. 

 

Op te lossen knelpunt 

In Heiloo liggen beekriolen. Dit zijn veelal watergangen die in het verleden als gevolg van stede-

lijke ontwikkelingen gerioleerd zijn. Deze beekriolen liggen gedeeltelijk op particuliere terreinen. 

De verantwoordelijkheid en het beheer en onderhoud van deze beekriolen is complex. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Om afdoende afspraken over beheer en onderhoud te maken is het van belang eerst het volle-

dige systeem aan beekriolen in beeld en kaart te brengen. Daarnaast is onderzoek nodig waar 

bestaande beekriolen weer omgezet kunnen worden in open beken. Daarna zullen er afspraken 

tussen gemeente, HHNK en ook particulieren worden gemaakt over de verantwoordelijkheid 

voor het beheer en onderhoud. 

 

Effect van de maatregel 

De afspraken moeten leiden tot een structureel beheer en onderhoudsbeleid en uitvoering voor 

de beekriolen en tevens wordt inzicht verkregen in de mogelijkheden om beekriolen waar moge-

lijk weer in open beken te veranderen. Door een goed inzicht in de ligging en werking kunnen 

ook optimalisatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Er is een duidelijke relatie met de algemene maatregel die gaat over de overdracht van het 

stedelijk water van de gemeente naar HHNK. De inventarisatie van de beekriolen kan deel 

uitmaken van de inventarisatie die nodig zal zijn voor de overdracht. In het kader van de over-

dracht zullen ook afspraken omtrent het beekrioolstelsel worden gemaakt. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Onderzoek geraamd op € 10.000. Gelijke verdeling gemeente en HHNK. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel H6         Extra 

Stimulering burgerinitiatieven afkoppelen  

 

Doel van de maatregel 

Betrokkenheid burgers bij watersysteemmaatregelen vergroten en daarmee de afkoppelambitie 

van de gemeente haalbaar maken.  

 

Op te lossen knelpunt 

Behalve in de openbare ruimte is er ook veel verhard oppervlak dat aangesloten is op de riole-

ring in particulier beheer. Het is voor de gemeente ongewenst om burgers te dwingen om deze 

oppervlakken af te koppelen. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Door middel van subsidies op afkoppelen, eventueel een regentonactie (zie maatregel AH15) of 

subsidie op infiltratievoorzieningen, wordt de burger gestimuleerd om na te denken over de om-

gang met hemelwater en zal de drempel om afkoppelmaatregelen te nemen verlaagd worden.  

 

Effect van de maatregel 

Door de stimulans en subsidie zal meer verhard oppervlak van de riolering worden afgekoppeld.  

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Deze maatregel kan in 2011 van start gaan met een jaarlijks budget voor de subsidies. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Kosten worden geraamd op ca. €50.000,- per jaar. Totaal in planperiode €300.000, initiatiefne-

mer en kostendrager is de gemeente. Financiering vanuit rioolheffing. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel H7         Extra 

Onderzoek naar extra tracé EVZ 'van kust tot kust' langs Heiloo, zoeken naar functiecombina-

ties natuur en waterberging voor Oosterzijpolder  

 

Doel van de maatregel 

De ecologische hoofdstructuur (EHS) van Nederland versterken en daarmee meer droge en 

natte natuur creëren in de omgeving van Heiloo. Daarnaast de mogelijkheden bekijken voor 

extra waterberging in de regio.  

 

Op te lossen knelpunt 

Enerzijds heeft de gemeente in haar visie ingezet op een groen-blauwe buffer rondom Heiloo. 

Anderzijds is de provincie in het kader van de EHS verbinding Van Kust tot Kust op zoek naar 

gronden en verbindingsmogelijkheden. 

 

Beschrijving van de maatregel 

Robuuste ecologische verbindingszone Kust tot Kust laten lopen via Heiloo oost, eventueel ook 

west en noord om zo aan te sluiten op de natuurgebieden onder de kern Bergen. Financiering 

zou hierdoor deels gevonden kunnen worden via ILG. Hiervoor is een lobby vanuit Wonen in 

het Groen richting de provincie nodig. 

 

 
 

Effect van de maatregel 

Vergroten van leefgebieden van veel flora en fauna in droge en natte natuur. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Verschillende maatregelen kunnen profijt hebben van de aanwijzing van deze gebieden als 

zoekgebied voor de EHS. Een mogelijke relatie is er met de verbreding van de A9 en de moge-

lijke aansluiting op de A9.  

 

Kosten en kostenverdeling 

Kosten voor onderzoek zijn geraamd op € 15.000 (Ruimtelijk plan Landelijk gebied). Kosten 

worden door gemeente en HHNK verdeeld. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel H8         Basis 

Vismigratie Heiloo 

 

Doel van de maatregel 

Mogelijkheden voor uitwisseling van vis tussen polders, boezem en buitenwater optimaliseren. 

 

Op te lossen knelpunt 

De mogelijkheden voor vismigratie zijn in de huidige situatie beperkt. Knelpunten in het plange-

bied zijn vooral de gemalen tussen de polders en de boezem. Deze verhinderen de mogelijk-

heid voor migratie en zijn voor kleine vissoorten vaak gevaarlijk. Grotere vissen zijn meestal 

beschermd voor de pompen door krooshekken. 

 

Beschrijving van de maatregel 

In het rapport ‘Vismigratie Vice Versa; Strategisch plan voor het oplossen van vismigratieknel-

punten in het beheersgebied van Hollands Noorderkwartier’ Visadvies 2008, is een analyse 

gemaakt van de knelpunten voor vismigratie. In de gemeente Heiloo zijn in totaal 4 knelpunten 

benoemd. In de planperiode van de KRW en het waterplan, tot 2015, wordt één knelpunt aan-

gepakt. Dit is: 

 

Knelpunt  Watertype/-overgang     Type knelpunt   Planning 
Stuw Oosterzij  Oosterzijpolder 4170-02 / Oosterzijpolder 4170-01 Stuw KST-Q-30918 2-zijdig  2015 
 

De doelsoorten vallen onder het type ‘Baars/Blankvoorn’. 

 

Voor de volledigheid worden hier ook de overige knelpunten genoemd. Wanneer een als knel-

punt aangemerkt kunstwerk vanuit autonoom onderhoud vernieuwd of aangepast moet worden, 

zal tegelijk de vismigratie geïntegreerd worden. 

 

Knelpunt   Watertype/-overgang    Type knelpunt   

Gemaal Oosterzijpolder  Oosterzijpolder 4170-02 / Schermerboezem  2 vijzels KGM-Q-29230 2-zijdig 

Gemaal De Leyen   Oosterzijpolder 4170-08 / Schermerboezem  1 vijzel KGM-Q-29218 2-zijdig 

Inlaat De Leyen   Schermerboezem / Oosterzijpolder 04170-01  Duiker KDU-Q-18726 1-zijdig naar 

        polder 
 

Effect van de maatregel 

Uitwisseling van vissoorten tussen de boezem en de polders wordt mogelijk gemaakt. Dit kan 

leiden tot een gezondere visstand en tot behoud en versterking van populaties. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

De planning is om de stuw Oosterzij in 2017 aan te passen.  

 

Kosten en kostenverdeling 

Kosten komen voort uit de KRW. Financiering gebeurt via HHNK. Geraamd op € 100.000. 

 

Leemten in kennis 

De precieze planning en de te gebruiken technische voorzieningen zijn nog onbekend. 
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Maatregel H9         Extra 

Onderzoek waterkwaliteit rondom sportvelden, aanpakken kroosoverlast  

 

Doel van de maatregel 

Verbeteren van de waterkwaliteit voor betere leefomstandigheden voor flora en fauna. 

 

Op te lossen knelpunt 

Door te voedselrijk water groeit er teveel beplanting in de sloten om de sportvelden. Hierdoor is 

de waterkwaliteit lager dan deze hoort te zijn.  

 

Beschrijving van de maatregel 

Er moet opdracht gegeven worden voor het doen van onderzoek naar de kwaliteit van het water 

en er moeten oplossingen worden aangedragen hoe de kwaliteit verbeterd kan worden.  

 

Effect van de maatregel 

Betere leefomstandigheden voor flora en fauna en een hogere belevingswaarde van de sloten.  

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Er is een relatie met de werking van de riolering in de omgeving. De bron van de slechte water-

kwaliteit is echter hoogstwaarschijnlijk gelegen in de uitspoeling van nutrienten vanuit de sport-

velden.  

De planning van het onderzoek is 2012. 

 

Kosten en kostenverdeling 

De kosten voor het onderzoek zijn ca. €7.500. Uitvoering van maatregelen zijn afhankelijk van 

de uitkomsten. Hiervoor wordt een budget van €50.000,- geraamd. 

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel H10         Basis 

Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen Oosterzijpolder 

 

Doel van de maatregel 

Voldoen aan de KRW-doelstellingen voor de waterdelen Oosterzijpolder. 

 

Op te lossen knelpunt 

In het document Samen werken aan schoon water is een karakterschets en problematiek ten 

aanzien van de ecologische waterkwaliteit gegeven voor de regio Noord-Kennemerland. Daaruit 

is gebleken dat de huidige kwaliteit in de Oosterzijpolder niet voldoet aan de gewenste kwaliteit. 

 

Beschrijving van de maatregel 

In het document is een maatregelenpakket 2009-2015 opgenomen. Dit is het resultaat van een 

gebiedsproces en moet leiden tot het behalen van de doelstellingen. Voor de Oosterzijpolder is 

een aantal maatregelen opgenomen: 

• natuurvriendelijk schonen watergangen; 

• inrichten en onderhoud natuurvriendelijke oevers landelijk; 

• flexibel peilbeheer. 

 

Effect van de maatregel 

Door de natuurvriendelijke oevers, het flexibel peilbeheer en het natuurvriendelijk schonen van 

de watergangen zal de ecologische kwaliteit verbeteren. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Voor de planning: zie de kostentabel.  

 

Kosten en kostenverdeling 

 

Maatregel 
Hoeveel- 
heid 

Investerings 
kosten 

Exploitatie 
kosten 
(eenmalig) 

Exploitatie 
kosten (jaar-
lijks) Planning 

Kosten 
drager 

Natuurvriendelijk schonen watergangen 
(<2010)  930 m   € 4.651 <2010 HHNK 

Natuurvriendelijk schonen watergangen 
(2010-2012) 7764   € 38.819 

2010-
2012  

Inrichten en onderhoud natuurvriendelijke 
oevers landelijk 0,3 ha € 25.543 € 2.043  

2010-
2012 HHNK 

Inrichten en onderhoud natuurvriendelijke 
oevers stedelijk 0,1 ha € 8.107 € 649  

2012-
2015 HHNK* 

Flexibel peilbeheer  2 vakken €220.000   
2010-
2012 HHNK 

*) gemeente wordt gevraagd voor deze maatregel mee te werken aan de herinrichting van openbaar groen 

tot natuurvriendelijke oevers 

 

Leemten in kennis 

Geen. 



Maatregelen gemeente Heiloo 

 

GM-0012118, revisie 6

Pagina 90 van 92

 

 

Maatregel H11         Basis 

Wateropgave Oosterzijpolder  

 

Doel van de maatregel 

Door de aanleg van waterberging de kans op wateroverlast in de Oosterzijpolder verminderen 

tot de norm. 

 

Op te lossen knelpunt 

Uit modelmatige berekeningen van HHNK blijkt dat de polder faalt op kans op wateroverlast. De 

berekende wateropgave bij het huidige peilbeheer is ca. 2,7 ha en ligt in het stedelijk gebied 

(als gevolg van lage overstortdrempels van de gemengde riolering)  

 

Beschrijving van de maatregel 

Onderzocht moet worden of in het oostelijke deel van de polder mogelijkheden liggen voor wa-

terberging. Een potentiële kans is het verbreden van bestaande watergangen en deze tegelijk 

voorzien van natuurvriendelijke oevers. Andere oplossing kunnen zijn het meer bovenstrooms 

vasthouden van water, bijv. door infiltratie bij voorgenomen rioleringswerkzaamheden en afkop-

pelen. 

 

Effect van de maatregel 

Het onderzoek moet inzicht geven in oplossingen voor de benodigde waterberging in de Oos-

terzijpolder. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Het onderzoek naar de precieze wateropgave loopt nog. Daarna zal hier invulling voor worden 

gezocht. 

 

Kosten en kostenverdeling 

De kosten van (onderzoek) waterberging zijn voor HHNK. Kosten worden geraamd op  

€ 500.000.  

 

Leemten in kennis 

Geen. 
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Maatregel H12         Basis Baggerplan 

Baggeren/verdiepen vijvers Heiloo 

 

Doel van de maatregel 

De doorstroming en de ecologische waterkwaliteit en de belevingswaarde van het stedelijke 

water verhogen. 

 

Op te lossen knelpunt 

Het aanwezige stedelijke water is in de huidige situatie op een aantal plaatsen van vrij lage 

waarde; zowel wat ecologie als wat beleving betreft. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de 

waterdiepte gering is in combinatie met een laag bagger.  

 

Beschrijving van de maatregel 

Door het baggeren en uitdiepen van de stedelijke watergangen wordt de ecologische en bele-

vingskwaliteit verbeterd. Dit houdt in dat zo snel mogelijk uitvoer moet worden gegeven aan het 

baggerplan en dat per watergang moet worden onderzocht of het baggerplan ver (diepte en 

volledige breedte watergang) gaat of dat hier aanvullend werkzaamheden nodig zijn. Zie ook 

maatregel AH9. 

 

Effect van de maatregel 

Door de natuurvriendelijke oevers en het natuurvriendelijk schonen van de watergangen zal de 

ecologische kwaliteit verbeteren. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Deze maatregel is afhankelijk van de mogelijkheid tot baggerstort en verwerking.  

 

Kosten en kostenverdeling 

Het bestaande baggerprogramma loopt tot en met 2013. Daarbij moet nog voor ruim 3,5 ton 

aan kosten gemaakt worden. Op grond van de voorspelde werkzaamheden en kostenindicatie 

in het baggerplan zou een achterstand op kunnen treden; vermoedelijk zijn de gehanteerde 

hoeveelheden en kostenindicaties echter niet reëel. Daarom zal in 2012 eerst samen met het 

schap een nieuw baggerplan worden gemaakt. 

 

Leemten in kennis 

Geen.
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Maatregel H13/C16/ B15        Basis NBW 

Wateropgave Vennewaterspolder 

 

Doel van de maatregel 

Het verminderen van de kans op wateroverlast in de Vennewaterspolder. 

 

Op te lossen knelpunt 

In de studie Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier is voor deze polder berekend dat de 

kans op wateroverlast te groot is. Berekend is dat bij het huidige streefpeil 10 ha waterberging 

nodig is. Het kruispunt van de drie gemeentegrenzen ligt in de Vennewaterspolder. Daarom is 

deze maatregel bij alle drie de gemeenten opgenomen. 

 

 
 

Beschrijving van de maatregel 
Hiervoor ligt een opdracht voor een alternatievenstudie intern bij HHNK op het gebied van de 
wateropgave. Dit is echter geen polder met hoge prioriteit. 
 

Effect van de maatregel 

Het verminderen van de kans op wateroverlast in deze polder. 

 

Planning en relatie met andere maatregelen 

Onbekend. 

 

Kosten en kostenverdeling 

Totale kosten op basis van de huidige opgave zijn ca. €1.400.000. Een deel zal, voor inrichting 

en recreatie, opgebracht worden door de gemeenten. Hierbij moet gedacht worden aan wandel-

of fietspaden, gerelateerd aan water, met voorzieningen als bankjes, steigers en dergelijke. 

 

Leemten in kennis 

De daadwerkelijke noodzaak voor de aanleg van waterberging is nog niet volledig bekend. Een 

nadere studie zal hierover uitsluitsel moeten geven. 

 

 


