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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en voorgeschiedenis 

De komende jaren staat er veel te gebeuren in het gebied rondom rijksweg A4 in Leiderdorp. 

De rijksweg moet worden verbreed en verdiept (na goedkeuring van het tracé besluit). In zones 

aan weerszijden van de A4 worden momenteel woningen en kantoren gebouwd. Deze bouwac-

tiviteiten vinden plaats in het kader van het project 'W4 Leiderdorp'.  

 

Binnen het W4 project is de gemeente Leiderdorp voornemens om de begraafplaats aan de 

Oude Hoogmadeseweg gefaseerd uit te breiden. Daarnaast zal de verdieping van de A4 gevol-

gen hebben voor de waterhuishouding in de omgeving van de begraafplaats. Dit gebied is 

daarom als afzonderlijk deelplangebied aangewezen binnen het W4 project. De plannen van de 

gemeente Leiderdorp zullen daarnaast invloed hebben op de waterhuishouding in de omgeving 

van de begraafplaats. 

 

Ten behoeve van het bestemmingsplan W4 Leiderdorp is een watertoets opgesteld (Grontmij 

Nederland, 12 juli 2004). Deze watertoets heeft betrekking op het gehele W4 plangebied. In de 

watertoets zijn de afspraken over de toekomstige waterhuishouding, zowel qua waterberging 

als qua waterkwaliteit, en de veiligheid van het gebied tegen wateroverlast, globaal beschreven. 

Ten tijde van de watertoets waren er nog geen plannen ontwikkeld voor de uitbreiding van de 

begraafplaats. Daarom is de begraafplaats in de watertoets aangegeven als ‘nader uit te wer-

ken gebied’.  

 

Nadere detaillering van de waterhuishouding op deelplanniveau vindt plaats in waterhuishou-

dingsplannen. Voorliggend rapport betreft het waterhuishoudingsplan voor het deelplangebied 

Begraafplaats en omgeving te Leiderdorp. Aanleiding voor het opstellen van een waterhuishou-

dingsplan voor de begraafplaats en omgeving is mede het verzoek van Rijnland geweest (per 

brief van 25 juni 2007 met kenmerk 07.18862). In het voorliggende rapport worden de huidige 

en toekomstige waterhuishoudkundige situatie van de boezem in het deelplangebied beschre-

ven. Tevens wordt de verwachte ontwikkeling van de waterkwaliteit als gevolg van de ingrepen 

beschreven. 

 

Voor het poldersysteem, in het bijzonder het peilgebied 3.53.1.3 van de Kalkpolder (polderpeil 

NAP -1,00 m) waarin het woningbouwplan Plantage wordt ontwikkeld, wordt een afzonderlijk 

waterhuishoudingsplan uitgewerkt: het Waterhuishoudingsplan Plantage. Door samenhang tus-

sen polder en boezem worden in het voorliggend rapport wel de poldersloten benoemd en 

eventuele consequenties inzichtelijk gemaakt. Echter, een integrale beschouwing van het pol-

dersysteem in dit deelgebied (inclusief consequenties van eventuele dempingen aldaar, plus de 

gevolgen voor de riolering in het algemeen en voor overstort R120 in het bijzonder) vindt plaats 

in het waterhuishoudingsplan Plantage. 

 
1.2 Begrenzing deelplangebied 

Het deelplangebied Begraafplaats en omgeving omvat de boezemwatergangen en wordt be-

grensd door (zie figuur 1.1):  

• de Hoogmadeseweg aan de westzijde; 

• de Munnikken-, Zijllaan- en Meijepolder (MZM polder) aan de noordzijde; 

• de A4 aan de oostzijde; 

• de Kalkpolder (peilgebied NAP -1,22) aan de zuidzijde. 
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Figuur 1.1 Begrenzing van het deelplangebied Begraafplaats en omgeving in uitgangssituatie 

 

Tevens behoren de boezemwatergangen langs de Munnikkenweg en de Persant Snoepweg, 

alsmede de percelen Essenpark 1, 2, 3 en 4, tot het deelplangebied. De begrenzing van het 

deelplangebied is eveneens aangegeven op de overzichtstekening Uitgangssituatie waterhuis-

houding die als bijlage 2 is opgenomen. 

 
1.3 Doel van het waterhuishoudingsplan 

Het opstellen van een waterhuishoudingsplan is de verantwoordelijkheid van Leiderdorp, van-

wege de door haar voorziene aanpassingen in de ruimtelijke ordening (uitbreiden Begraaf-

plaats). In het waterhuishoudingsplan vindt een nadere uitwerking plaats van de boezemwater-

huishouding in het deelplangebied Begraafplaats en omgeving, binnen de gestelde kaders van 

de watertoets W4 Leiderdorp (behorend bij het ontwerp-bestemmingsplan W4). De eisen en 

uitgangspunten uit zowel de Watertoets (2004) en de vergunning V.43556 (in het kader van de 

Keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland) zijn impliciet verwerkt in dit Waterhuishou-

dingsplan Begraafplaats. De Keurvergunning V.43556 (verleend in 2007) heeft betrekking op 

het afsluiten van de Munnikkenwetering in verband met de geplande verbreding en verdieping 

van de A4 en de uitbreiding van de begraafplaats aan de Hoogmadeseweg. Het waterhuishou-

dingsplan dient als nadere uitwerking van de Watertoets, en daarmee als achtergronddocument 

en als afsprakenkader. 

 
1.4 Participatie van belanghebbenden 

Dit plan is via een intensieve dialoog tussen de gemeente Leiderdorp, het Hoogheemraadschap 

van Rijnland en de bewoners van het Essenpark tot stand gekomen. Door enkele bewoners is 

beroep ingediend tegen de verleende keurvergunning. Daarnaast is de samenhang tussen boe-

zem- en poldersysteem door de bewoners benadrukt. In paragraaf 1.1 is benadrukt dat hieraan 

bij de uitwerking van het Waterhuishoudingsplan Plantage aandacht wordt besteed. 
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1.5 Leeswijzer 

De opbouw van het rapport is als volgt: 

Hoofdstuk 1 Dit hoofdstuk geeft de achtergronden en het doel van het waterhuishoudings-

plan weer.  

Hoofdstuk 2 In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten behandeld. De uitgangspunten vor-

  men de basis voor de berekeningen van het benodigde oppervlak open water, 

  de dimensies van de watergangen, de waterkering en de kunstwerken. 

Hoofdstuk 3 In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de waterhuishouding in de uitgangssituatie. 

Hoofdstuk 4 Vier mogelijke varianten voor de toekomstige waterhuishouding worden in dit 

  hoofdstuk behandeld. 

Hoofdstuk 5 De gekozen toekomstige waterhuishoudkundige situatie wordt in dit hoofdstuk 

  behandeld. 

Hoofdstuk 6 Dit hoofdstuk is in zijn geheel gewijd aan de waterkwaliteitsaspecten in het 

  deelplangebied nu en in de toekomst. 

Hoofdstuk 7 Samenvatting. 
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2 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

2.1 Waterhuishoudkundige structuur uitgangssituatie  

In figuur 1.1 is de waterhuishoudkundige structuur van het deelplangebied Begraafplaats en 

omgeving vóór aanleg van de Parallelweg weergegeven. Op tekening 237883-01 in bijlage 2 

van dit rapport, is de waterhuishouding meer gedetailleerd weergegeven. Deze situatie geeft de 

uitgangssituatie voor het voorliggende waterhuishoudingsplan weer. Dit is tevens de uitgangssi-

tuatie zoals beschreven in de watertoets van 2004. 

 

In hoofdstuk 3 wordt de uitgangssituatie verder beschreven. -De structuur van de waterhuis-

houding in de toekomstige situatie wordt toegelicht in hoofdstuk 4. 

 
2.2 Benodigd open water 

Voor het bepalen van de benodigde waterberging hanteert Rijnland het zogenaamde stand-still 

beginsel: in de toekomstige situatie mag de peilstijging ten gevolge van een bui die statistisch 

niet vaker dan eenmaal per 100 jaar voorkomt, vermeerderd met 10% (T = 100+10%), niet gro-

ter zijn dan in de uitgangssituatie. In bijlage 1 zijn de karakteristieken van de ontwerpbui van 

Rijnland weergegeven. De ontwerpbui is een zogenaamde regenduurlijn van vijf dagen die 

wordt gekenmerkt door een zeer intensieve neerslag van 50 mm in de eerste twee uur en een 

sterk afnemende neerslagintensiteit in de uren en dagen daarna. 

 

De berekeningen zijn uitgevoerd met Gronam. Met behulp van dit programma kan een water-

systeem worden geschematiseerd tot een aantal bakjes die in elkaar overlopen. De Rijnlandbui 

is in het Gronam model opgenomen. Gronam werkt volgens het principe:  

 

In  = Uit + Berging waarbij: In =  neerslag (ontwerpbui, zie bijlage 1) in het deel- 

      plangebied; 

    Uit = afvoer van hemelwater via watergangen  

      en rioleringsstelsel uit het plangebied; 

    Berging =  berging in watergangen (peilstijging), op maai- 

      veld, in de bodem en in het rioleringstelsel. 

 

Met het model wordt de peilstijging in de boezemwatergangen binnen het deelplangebied, ten 

gevolge van de ontwerpbui, berekend. 

 
2.3 Waterkwaliteit en riolering 

Uitgangspunt is dat de kwaliteit van het boezemwater binnen het deelplangebied niet mag ver-

slechteren. 

 

Intermezzo: Riooloverstort R120 

Het beleid van Rijnland is dat de gemeenten moeten voldoen aan de basisinspanning (maxi-

male vuiluitworp 50 kg CZV/ha/jaar) en het waterkwaliteitsspoor (na de basisinspanning geen 

nadelige invloeden op de waterkwaliteit). Op basis hiervan wordt een WVO-vergunning afge-

geven voor het overstorten vanuit het gemengde stelsel. Rijnland geeft aan dat als wordt vol-

daan aan de basisinspanning en het waterkwaliteitsspoor dat dit betekent dat "de overstorten 

zijn gesaneerd". Volgens opgave van Rijnland voldoen de overstorten binnen Leiderdorp aan 

deze basisinspanning en waterkwaliteitsspoor. 
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Op de hoek Berkenkade - Schapenrustweg bevindt zich riooloverstort R120. In extreme neer-

slagsituaties kan op deze plaats overstort van rioolwater plaatsvinden op de boezemwatergang 

langs de Persant Snoepweg.  

 

Omdat Leiderdorp mogelijk “werk met werk” kan maken wordt bij totstandkoming van het riole-

ringsplan voor het woningbouwplan Plantage onderzocht of riooloverstort R120 kan worden 

verminderd (bijvoorbeeld via een bergbezinkbassin) of kan komen te vervallen. Dit kan de wa-

terkwaliteit in de boezem ten goede komen. Leiderdorp doet dit op eigen initiatief, niet op ver-

zoek van Rijnland. Bij toepassing van bijvoorbeeld een bergbezinkbassin kan het aantal en het 

volume van lozingen tijdens extreme neerslagsituaties afnemen. Als de riooloverstort kan ver-

vallen, vinden er geen lozingen meer plaats op de boezemwatergang langs de Persant 

Snoepweg. Het mogelijk verminderen of verwijderen van R120 mag echter niet leiden tot een 

toename van de vuilvracht elders in het watersysteem. De resultaten van het onderzoek wor-

den meegenomen in het nog op te stellen waterhuishoudingsplan Plantage. 

 

De aanwezige inlaten van de boezem naar de aangrenzende polders blijven gehandhaafd. 

 
2.4 Waterkering 

Het deelplangebied behoort tot het boezemgebied van Rijnland. Het boezemgebied wordt om-

ringd door een boezemkade, waarmee de achterliggende polders worden beschermd tegen 

overstroming vanuit de boezem. Polders zelf zijn vaak omringd door een polderkade. Voor ach-

tergrondinformatie over de kaden en bijbehorende afmetingen wordt verwezen naar bijlage 12. 
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3 Uitgangssituatie 

3.1 Grondgebruik in de uitgangssituatie 

Het deelplangebied bestaat vanaf de A4 richting Persant Snoepweg uit: 

• twee woonpercelen (Hoogmadeseweg 58 en 60); 

• het tuincentrum Ranzijn; 

• een volkstuinencomplex; 

• een terrein voor de opslag van grond en baggerspecie met daarbinnen de historische boer-

derij aan Oude Hoogmadeseweg 42; 

• de begraafplaats; 

• de boezemwatergang tot aan de Persant Snoepweg met een weg aan de zijde van de MZM 

polder en particuliere tuinen aan de zijde van de Kalkpolder; 

• de percelen Essenpark 1, 2, 3 en 4. 

 

In tabel 3.1 is de oppervlakteverdeling van het afvoergebied in de uitgangssituatie weergege-

ven. In bijlage 6 is een kaart van de oppervlakteverdeling opgenomen. 

 

Tabel 3.1 Oppervlakteverdeling afvoergebied in uitgangssituatie 

Onderdeel Oppervlakte Percentage 

 [ha] [%] 

Verhard oppervlak (rechtstreekse afvoer naar watergang) 1,55 10,9 

Verhard oppervlak (afvoer via riolering)  2,20     15,5 

Onverhard oppervlak 8,63   61,0 

Open water  1,78    12,6 

Totaal 14,16 100,0 

 

 
Foto 3.1 Boezemwatergang langs begraafplaats 
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3.2 Waterhuishouding 

 

Boezem 

Het deelplangebied omvat een deel van de boezem van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

Circa 170 polders met een totaal oppervlak van 72.000 ha lozen hun overtollig water op het 

Rijnlandse boezemstelstel (via gemalen). Daarnaast is er in het boezemstelsel ca. 15.000 ha 

vrij afstromend zogenaamd boezemland. Het oppervlak van het boezemwater bedraagt ca. 

4.500 ha (4,5%). Afvoer van overtollig boezemwater gebeurt door de inzet van vier boezemge-

malen. Tevens kan de boezem de polders op peil houden (wateraanvoer in droge perioden). 

(bron: peilbesluit Rijnlands Boezem, 2004). 

 

Het waterpeil in de boezemwatergangen binnen het deelplangebied bedraagt NAP -0,60 m. Dit 

is het zogenaamde boezempeil van Rijnland.  

 

In figuur 1.1 is de structuur van het watersysteem weergegeven. Op tekening 237883-01 in bij-

lage 2 is de waterhuishouding in de uitgangssituatie op tekening weergegeven.  

In de uitgangssituatie zijn alle boezemwatergangen in het deelplangebied, waaronder de grote 

plas (zie foto 3.2) en de ringsloot rondom perceel Hoogmadeseweg 58, in twee richtingen aan-

gesloten op het grote boezemsysteem van Rijnland: 

• in westelijke richting via de boezemwatergangen langs de Oude Hoogmadeseweg, Munnik-

kenweg, Persant Snoepweg, Sijpestein en Tollenaarsingel aansluiting op de Oude Rijn; 

• in oostelijke richting via de Munnikkenwetering onder de A4 aansluiting op de Does. 

 

 
Foto 3.2 Grote waterplas bij het volkstuinencomplex 
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Kalkpolder 

De omgeving van Ranzijn maakt deel uit van peilgebied 3.53.1.3 van de Kalkpolder waarin een 

waterpeil van NAP -1,00 m wordt gehandhaafd (overige watergangen). Via duiker KB6 staan de 

beide watergangen van peilgebied 3.53.1.3 (aan weerszijden van de Hoogmadeseweg) met 

elkaar in verbinding.  

Het overtollige water van peilgebied 3.53.1.3 stroomt via stuwduiker KB2 onder de Hoogmade-

seweg naar de hoofdwatergang van peilgebied 3.53.1.1 langs de zuidrand van het deelplange-

bied. In deze hoofdwatergang wordt een waterpeil van NAP -1,22 m gehandhaafd. 

 
3.3 Watervoorziening 

In het deelplangebied bevinden zich drie inlaatpunten vanuit de boezem naar de naastgelegen 

polders. Deze zijn op de tekening van bijlage 2 aangegeven met de codes KB15, KB16 en 

KB17. Via de inlaatpunten KB15 en KB16kan water vanuit de boezem naar de MZM-polder 

worden binnengelaten. Via inlaatpunt KB17 kan water de Kalkpolder worden binnengelaten. 

Tijdens het inlaten van water wordt tegelijkertijd water aangevoerd vanuit Rijnlands boetesys-

teem buiten het deelplangebied. 

  
3.4 Riolering 

Het bebouwde gebied is voorzien van een gemengd rioolstelsel. Dit betekent dat het huishou-

delijk afvalwater samen met het hemelwater via één buizenstelsel wordt afgevoerd naar de ri-

oolwaterzuiveringsinstallatie. In extreme neerslagsituaties kan het gebeuren dat het riolerings-

stelsel niet al het water kan verwerken. In dergelijke gevallen kan het rioolwater via een over-

stort rechtstreeks naar het oppervlaktewater wegstromen. 

 

Op de hoek Berkenkade - Schapenrustweg bevindt zich zo’n riooloverstort (nummer R120). De-

ze  riooloverstort maakt deel uit van het gemengd rioolstelsel dat ligt in de Schapenrustweg, 

Kom van Aaiweg en het gebied tussen Acacialaan en de Oude Rijn. Volgens opgave van de 

gemeente Leiderdorp is circa 2,20 ha verhard oppervlak aangesloten op het deel van het ge-

mengd rioolstelsel naar riooloverstort R120. In extreme situaties kan er dus ook hemelwater 

vanuit dit gebied tussen de Acacialaan en de Oude Rijn via riooloverstort R120 in de boezem-

watergang langs de Persant Snoepweg terecht komen. In het waterhuishoudingsplan Plantage 

zal deze overstort nader worden beschouwd, omdat door de voorziene woningbouw aldaar het 

rioolstelsel uitbreiding en daardoor aanpassing behoeft (zie ook paragraaf 2.3). 

 

Een andere riooloverstort op de boezem, R2229, bevindt zich ter hoogte van het Wilgenpark. 

Deze kan tijdens extreme neerslagsituaties rioolwater vanuit de Kalkpolder laten overstorten in 

de boezemwatergang. Deze R2229 wordt in overleg met Rijnland te zijner tijd gesaneerd en is 

daarom niet nader beschouwd in dit waterhuishoudingplan.  

 

De wegen grenzend aan de boezemwatergangen wateren rechtstreeks af op de watergangen.  

 
3.5 Waterkwaliteit 

 
3.5.1 Waterkwaliteitsmetingen 2001-2002 

In de periode 7-2001 t/m 12-2002 zijn op vier verschillende meetlocaties binnen Leiderdorp de 

waterkwaliteit bemonsterd. De metingen zijn destijds uitgevoerd met het oog op aanstaande 

maatregelen in het stedelijk gebied van Leiderdorp. De maatregelen hebben betrekking op: 

• maatregelen in het kader van het emissie- en waterkwaliteitsspoor; 

• wijzigingen in het watersysteem in het kader van het W4-project, waaronder het opheffen 

van de Munnikkenwetering verbinding; 

• maatregelen in het kader van de herinrichting van de begraafplaats. 

 

Doel van het meetprogramma was het vastleggen van de nulsituatie. De resultaten van de 

meetpunten geven een globaal beeld van de waterkwaliteit binnen de boezem en de polders in 

Leiderdorp. Na 2002 zijn geen verdere metingen naar de waterkwaliteit uitgevoerd in Leider-

dorp. In bijlage 8 is de rapportage van het meetprogramma “Stedelijk water Leiderdorp; meetnet 

2001-2002” integraal opgenomen. 
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Kalkpolder en MZM-polder 

Uit het onderzoek naar de waterkwaliteit blijkt dat de waterkwaliteit in de polders in Leiderdorp 

matig tot redelijk is. De onderzochte meetlocaties in Leiderdorp voldoen voor de parameters 

chloride, NH3, NH4, doorzicht, zuurgraad, temperatuur en zink aan de normen van het Maxi-

maal Toelaatbaar Risico (MTR). De meetlocaties voldoen echter niet aan de MTR-norm voor 

zuurstof (norm ≥ 5,0 mg/l; gemeten 0,4 - 1,6 mg/l) en koper (norm ≤ 3.8 µg/l; gemeten 7,6 - 9,8 

µg/l), terwijl voor totaal-fosfor alleen de meetlocatie in de Kalkpolder voldoet aan de MTR-norm 

(norm ≤ 0,15 mg/l; gemeten in boezem en MZM-polder 0,18 - 0,37 mg/l). 

 

Boezem  

De kwaliteit van het boezemwater is gemeten ter plaatse van de vijver in de hoek Hoogmade-

seweg - Munnikkenweg. Uit de metingen blijkt dat de waterkwaliteit vergelijkbaar is met het wa-

ter binnen de polders (zie boven) maar dat in het boezemwater binnen Leiderdorp bovendien de 

MTR-norm voor totaal-stikstof wordt overschreden (factor 1,3). Dit kan bij het inlaten van boe-

zemwater in de polders een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het polderwater. 

 

Hoge concentraties voedingsstoffen (totaal-fosfor, totaal-stikstof) zijn kenmerkend voor de kwa-

liteit van het boezemwater van Rijnland. De belangrijkste bronnen voor de hoge concentratie 

voedingsstoffen zijn de mineralisatie van organische deeltjes (veengrond) en het gebruik van 

meststoffen in de land- en tuinbouw. Deze bronnen liggen buiten het deelplangebied. Hoge 

concentraties koper komen vaak voor in stedelijk gebied, maar een eenduidige bron is vaak niet 

aan te wijzen (mogelijke bronnen: corrosie, dakgoten, leidingen, scheepvaart, vuurwerk, land-

bouw, enz.).  

 
3.5.2 Locale waarnemingen 

In de boezemwatergangen binnen het gehele deelplangebied wordt door de bewoners aldaar 

gedurende (vrijwel) het gehele jaar een aaneengesloten kroosdek waargenomen alsmede 

stankoverlast (vooral ter plaatse van Essenpark 1 t/m 19 ).  Kroosvorming vindt ook plaats in de 

polderwatergang tussen het Essenpark en Wilgenpark (Kalkpolder). Incidenteel wordt een 

“grauwe” waterkleur waargenomen (niet helder). Volgens de bewoners was hiervan tot 10 jaar 

geleden geen sprake: toen was het water helder, stankloos en zwommen er vissen in. Het bag-

geren van de boezem (1998) heeft volgens hen geen oplossing geboden aan de kroosvorming 

en stankoverlast. De laatste jaren wordt er geen vis meer gesignaleerd in de boezemwatergan-

gen (voor zover deze al zichtbaar zou zijn). 

 
3.5.3 Mogelijke bronnen 

In het deelplangebied kunnen vijf mogelijke bronnen worden aangewezen die van negatieve 

invloed kunnen zijn op de waterkwaliteit: 

• riooloverstort R120 op de hoek Berkenkade - Schapenrustweg; 

• emissies vanuit het slib op de bodem van de watergangen (bagger); 

• de begraafplaats aan de Hoogmadeseweg; 

• bladval en schaduw van bomen langs watergangen; 

• hoge concentraties voedingsstoffen in het omringende boezemwater, afkomstig van het 

polderwater (externe invloed). 

 

Overmatige groei van kroos is vaak een gevolg van hoge concentraties voedingsstoffen (fosfa-

ten en nitraten) in het water. Als gevolg van een dicht kroosdek wordt de toetreding van zuurstof 

in het water belemmerd. Ook kan de zuurstofconcentratie in het oppervlaktewater, na een over-

stort van rioolwater, tijdelijk sterk afnemen. In het ergste geval kan vissterfte ontstaan.  

 

Tevens kan de inrichting van het huidige watersysteem een rol spelen in de waterkwaliteit van 

het boezemwater in het deelplangebied. Er is sprake is van een aaneenschakeling van korte 

stukjes watergang die deels met volledig onder water gelegen duikers met geringe diameter zijn 

verbonden. De uitwisseling van water tussen deze stukjes watergang is daardoor gering.  

 

De stankoverlast is vermoedelijk een gevolg van een aantal van bovengenoemde factoren: 

kroosdek, weinig zuurstof, (riool)slib, slechte doorstroming en dergelijke. 
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Daarentegen heeft het saneren van riooloverstort 2229 bij het Wilgenpark een gunstige invloed 

op de waterkwaliteit in de boezemwatergang langs de Munnikkenweg.  

  

In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op de waterkwaliteitsaspecten en de invloed van de mo-

gelijke bronnen in het deelplangebied. 

 
3.6 Waterkering 

Rondom een boezemgebied bevindt zich normaal gesproken een boezemkade. Het tracé van 

de boezemkade in het deelplangebied is echter nog niet officieel vastgelegd in de zogenaamde 

Legger van Rijnland voor de waterkeringen. Daarom zijn in figuur 1.1 en op tekening 237883-01 

geen boezemkaden aangegeven. 
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4 Toekomstige situatie 

4.1 Grondgebruik in de toekomstige situatie 

De grootste verandering binnen het deelplangebied speelt zich af tussen de huidige begraaf-

plaats en de Parallelweg. Dit gebied is bestemd voor de uitbreiding van de begraafplaats. Deze 

uitbreiding zal gefaseerd plaatsvinden in twee à drie fasen. In dit gebied ligt momenteel een 

grote plas. Langs de randen van de plas heeft zich een fraaie groene (riet)zone ontwikkeld (zie 

foto 3.2). Aangezien water met natuurbeleving een schaars goed is in Leiderdorp, pleit de ge-

meente voor het (zo lang mogelijk) handhaven van de waterplas. Het besluit hierover hangt af 

van de benodigde en beschikbare ruimte voor uitbreiding van de begraafplaats na de eerste 

fase.  

 

Voor de tweede fase van de uitbreiding zijn twee opties in beeld (zie figuur 4.1). 

• fase 2a: ter plaatse van het volkstuinencomplex, indien beschikbaar; 

• fase 2b: ter plaatse van de grote plas indien het terrein van de volkstuinen niet beschikbaar 

is. Deze optie houdt dus demping van de grote plas in. 

 

In dit waterhuishoudingsplan wordt uitgegaan van uitbreiding in twee fasen volgens fasering 2a, 

dus met behoud van de grote plas. Bij een eventuele derde fase van de uitbreiding komt de gro-

te plas alsnog in aanmerking. Dit houdt demping van de plas in. Omdat van fase 3 vooralsnog 

geen sprake is wordt dit niet nader beschouwd in dit waterhuishoudingsplan. 

 

 
Figuur 4.1 Faseringsmogelijkheden uitbreiding begraafplaats  
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In tabel 4.1 is de oppervlakteverdeling van het afvoergebied in de toekomstige situatie weerge-

geven. In bijlage 6 is een kaart van de oppervlakteverdeling opgenomen. 

 

Tabel 4.1  Oppervlakteverdeling afvoergebied in toekomstige situatie 

Onderdeel Oppervlakte Percentage 

 [ha] [%] 

Verhard oppervlak (rechtstreekse afvoer naar watergang) 0,84   7,1 

Verhard oppervlak (afvoer via riolering)  2,20     18,5 

Onverhard oppervlak 7,60   64,1 

Open water  1,22    10,3 

Totaal 11,86 100,0 

 

Het totale oppervlak van het deelplangebied (= boezemgebied) in de toekomstige situatie is 

kleiner dan in de uitgangssituatie (vergelijk tabel 3.1). Dit heeft te maken met de aanleg van de 

Parallelweg. Door de aanleg van deze weg wijzigt het boezemgebied tussen de Parallelweg en 

de A4 in een gebied dat deel uitmaakt van peilgebied 3.53.1.1 van de Kalkpolder. Ook het per-

ceel Hoogmadeseweg 58 wordt in zijn geheel onttrokken van het boezemgebied. 

 
4.2 Keurvergunningen 

 
4.2.1 Inleiding 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft twee Keurvergunningen afgegeven voor enkele 

ingrepen binnen het deelplangebied Begraafplaats en omgeving. Deze worden toegelicht in de 

volgende subparagrafen.  

 
4.2.2 V.42218 voor maatregelen in het kader van de aanleg Parallelweg 

Voor de aanleg van de Parallelweg heeft Rijnland op 6 september 2006 een Keurvergunning 

afgegeven (V.42218). De vergunning betreft onder andere: 

• het graven en (tijdelijk) dempen van polder- en boezemwater; 

• het tijdelijk aanbrengen van duikers; 

• het tijdelijk aanbrengen van stuwen. 

 

Op 28 november 2006 is de vergunning door Rijnland aangevuld met enkele voorschriften: 

• het aanbrengen van een pomp om de watergang rondom perceel Hoogmadeseweg 58 op 

peil te houden (geen eisen ten aanzien van pompcapaciteit); 

• het verbinden van de grote plas met het grote boezemsysteem van Rijnland. 

 
4.2.3 V.43556 voor eerste fase uitbreiding begraafplaats 

De eerste fase van de uitbreiding van de begraafplaats wordt gerealiseerd tussen de oude 

boerderij aan de Oude Hoogmadeseweg 42 en de boezemplas. Hiervoor is een Keurvergunning 

afgegeven door Rijnland op 19 april 2007 (V.43556). De vergunning betreft: 

• het afdammen van de Munnikkenwetering; 

• het vervangen en hebben van duikers DU-450, DU-470, DU-25 en DU-155; 

• het dempen en graven van delen van boezemwatergangen 

• het verleggen van de kering tussen rijksweg A4 en de Tollenaersingel.  

 

In de vergunning werd uitgegaan van demping van de boezemplas. Zoals in paragraaf 4.1 is 

aangegeven blijft de boezemplas vooralsnog gehandhaafd. 

 

Tegen de afgegeven Keurvergunning V.43556 is beroep aangetekend door enkele bewoners 

aan het Essenpark. 

 
4.3 Wijziging waterhuishouding in de toekomstige situatie 

In de toekomstige situatie komt de waterverbinding via de Munnikkenwetering te vervallen. Dit 

is een gevolg van de verdieping van de rijksweg A4, en is vastgelegd in een overeenkomst tus-

sen Rijkswaterstaat en Leiderdorp (met instemming - onder voorwaarden- van Rijnland). 
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Het boezemwater in het deelplangebied staat dan alleen via de westelijke route richting Oude 

Rijn in verbinding met het boezemsysteem van Rijnland. 

 

In verband met de aanstaande afsluiting van de Munnikkenwetering is in 2003 tussen Rijnland 

en Leiderdorp afgesproken dat enkele duikers in de boezemwatergangen moeten worden ver-

ruimd (opgenomen als bijlage 6 uit de watertoets W4 van 2004 en hierbij opnieuw bijgevoegd 

als bijlage 13). Hierin zijn maatregelen vastgelegd ter verbetering van met name de waterkwali-

teit in Leiderdorp in relatie tot afsluiting van de Munnikenwetering, waardoor ook de belangrijk-

ste afvoerroute voor het boezemland binnen Leiderdorp wordt afgesloten. Het betreft hier na-

drukkelijk maatregelen die aanvullend moeten worden genomen, om het negatieve effect van 

afsluiting van de Munnikenwetering te compenseren. Binnen dit plangebied gaat het om de dui-

kers: 

- DU-450 in de Oud Hoogmadeseweg,  

- DU-470 in het Essenpark,  

- DU-25 in de Persant Snoepweg en  

- DU-155 in de Tollenaerssingel. 

 

Als gevolg van de aanleg van de Parallelweg en de watergang ernaast, komt de verbinding tus-

sen de ringsloot rondom perceel Hoogmadeseweg 58 en het boezemsysteem te vervallen. Het 

waterpeil in de ringsloot (NAP -0,60 m) wordt in stand gehouden door middel van een pomp. 

Het water wordt opgepompt vanuit de naastliggende hoofdwatergang (waterpeil NAP -1,22 m). 

Voor de locatie van de pomp wordt verwezen naar tekening 237883-02 in bijlage 3. De situatie 

langs het terrein van Ranzijn (waterpeil NAP -1,00 m) blijft ongewijzigd. 

 

In het gebied van de uitbreiding van de begraafplaats moet verder rekening worden gehouden 

met de aanleg van een waterpartij van circa 1.100 m² binnen het peilgebied NAP -1,22 m. Dit 

wateroppervlak is noodzakelijk vanwege de geplande verbreding en verdieping van de A4, de 

aanleg van de Parallelweg en de ontwikkeling van Plantage. Voor de A4 activiteiten wordt een 

afzonderlijke Keurvergunning aangevraagd door of namens Rijkswaterstaat. De Parallelweg is 

inmiddels aangelegd. Hiervoor heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland op 4 september 

2006 een Keurvergunning afgegeven (V.42218). De waterhuishoudkundige en riooltechnische 

aspecten die verband houden met het woningbouwplan Plantage worden beschreven in het nog 

op te stellen waterhuishoudingsplan Plantage. De onderbouwing van het benodigde waterop-

pervlak van 1.100 m² is beschreven in de notitie Waterberging in Kalkpolder ten westen van A4 

te Leiderdorp, referentienummer 99077364-Haan/CH d.d. 1 september2008, die integraal is 

opgenomen in bijlage 9 van dit rapport.  

 
4.4 Varianten voor toekomstig waterhuishoudkundig systeem 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is momenteel bezig om alle boezem- en polderkaden 

vast te leggen in de Legger. Dat geldt ook voor kaden in het deelplangebied Begraafplaats en 

omgeving. De aandacht is hierbij vooral gericht op de ligging van de kade in het Essenpark. 

Hiervoor zijn vier varianten ontwikkeld. In onderstaande tekeningen staan de tracés van de ka-

des aangegeven, maar deze hebben officieel nog geen status. 

 

Variant 1 Boezemsysteem (figuur 4.2) 

Bij variant 1 blijven de boezemwatergangen in het deelplangebied via duiker DU-25 onder de 

Persant Snoepweg in open verbinding staan met het grote boezemsysteem van Rijnland (con-

form de uitgangssituatie). 
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Figuur 4.2 Variant 1: Boezemsysteem 

 

Variant 2 Poldersysteem met verlegde polderkade (figuur 4.3) 

Bij variant 2 wordt het deelplangebied als polder ingericht met een gemaal ter plaatse van de 

Persant Snoepweg. Het gemaal pompt het overtollige water vanuit de polder naar de boezem-

watergang langs Sijpestein. In de polder wordt het huidige waterpeil van NAP -0,60 m in stand 

gehouden. In plaats van een boezemkade is een polderkade noodzakelijk rondom het polder-

systeem.  

 

Ten opzichte van Variant 1 wijkt het tracé van de polderkade af ter plaatse van het Essenpark. 

In plaats van een polderkade in de achtertuinen van de woningen aan Essenpark 5-19, zoals 

door het toenmalige waterschap De Oude Rijnstromen was beoogd (en waartegen door de be-

woners van het Essenpark beroep is aangetekend), is de polderkade geïntegreerd in de weg 

Essenpark, net zoals bij de Kom van Aaiweg. Door deze verplaatsing wordt de gemeente Lei-

derdorp (als eigenaar van de weg) onderhoudsplichtige voor dit gedeelte van de  polderkade. 

 

Als gevolg van het verlegde tracé van de polderkade komt de duikerverbinding tussen de wa-

tergangen OB8 en OB9 te vervallen. De consequenties daarvan worden behandeld in het nog 

op te stellen Waterhuishoudingsplan Plantage. 
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Figuur 4.3 Variant 2: Poldersysteem met verlegde polderkade 

 

 
Figuur 4.4 Variant 3: Beheerst boezemsysteem met verlegde kade 

 

Variant 3 Beheerst boezemsysteem met verlegde kade (figuur 4.4) 

Middels Variant 3 wordt bekeken of de achterliggende kades kunnen komen te vervallen. Bij 

deze variant staan de watergangen in het deelplangebied tot een waterpeil van NAP -0,50 m 

(0,10 m stijging ten opzichte van het boezempeil), via duiker DU-25 onder de Persant Snoep-

weg in open verbinding met de boezem van Rijnland. 
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Bij een peilstijging in de boezem van Rijnland groter dan 0,10 m worden de duikers (automa-

tisch) afgesloten en kan een gemaal in werking treden als het peil in het deelplangebied te hoog 

wordt. Dit gemaal zorgt dan voor de afvoer van overtollig water uit de watergangen in het 

deelplangebied naar de boezem.  

 

In relatie tot de varianten 1 en 2 is in het deelplangebied tot een waterpeil van NAP -0,50 m 

sprake van een boezemsysteem (Figuur 4.2), bij hogere peilstijgingen van een poldersysteem 

(Figuur 4.3). Daarvoor moet ter plaatse van de Persant Snoepweg een dubbel afvoersysteem 

worden aangelegd: een duikerverbinding en een gemaal. Volgens Rijnland blijft bij deze variant 

een boezemkade dan wel een polderkade noodzakelijk. Om verwarring in de terminologie te 

voorkomen is de waterkering bij Variant 3 ‘kade’ genoemd. De kade van Variant 3 volgt hetzelf-

de tracé als de polderkade van Variant 2.  

 

Evenals Variant 2 komt bij Variant 3 de duikerverbinding tussen de watergangen OB8 en OB9 

te vervallen en wordt de gemeente Leiderdorp (als eigenaar van de weg) onderhoudsplichtige 

voor dit gedeelte van de kade. 

 

Variant 4 Boezemsysteem met verlegde boezemkade (Figuur 4.5) 

Variant 4 is identiek aan Variant 1 met als enige verschil het tracé van de boezemkade dat door 

het Essenpark loopt. Ook bij deze variant komt de duikerverbinding tussen de watergangen 

OB8 en OB9 te vervallen en wordt de gemeente Leiderdorp (als eigenaar van de weg) vermoe-

delijk onderhoudsplichtige voor dit gedeelte van de boezemkade. 

 

 
Figuur 4.5 Variant 4: Boezemsysteem met verlegde boezemkade 

 
4.5 Waterpeilstijging per variant ten gevolge van Rijnlandbui 

 
4.5.1 Inleiding 

Met behulp van Gronam zijn de waterpeilstijgingen voor het boezemsysteem (Variant 1), het 

boezemsysteem met verlegde boezemkade (Variant 4) en het poldersysteem (Variant 2), ten 

gevolge van de Rijnland ontwerpbui, berekend.  
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Hierbij is gerekend met de situatie waarbij de grote plas ter plaatse van de uitbreiding van de 

begraafplaats wordt behouden (wateroppervlak circa 0,48 ha) en rondom de oude boerderij aan 

de Oude Hoogmadeseweg 42 een watergang wordt aangelegd dan wel behouden (wateropper-

vlak circa 0,06 ha). Tevens is gerekend met de aanwezigheid van riooloverstort R120. In bijlage 

4 zijn de achtergronden en resultaten van de modelberekeningen toegelicht.  

 

De peilstijgingen bij Variant 3 kunnen niet worden berekend met het model, omdat de afvoer 

afhankelijk is gesteld van de peilstijging in de Oude Rijn (onderdeel grote boezemstelsel dat 

onder invloed staat van alle polders binnen Rijnland). De overgang van vrije afvoer via duiker 

DU-25 naar afvoer via een gemaal, zodra een waterpeil van NAP -0,50 m is bereikt, is namelijk 

niet bekend. De bandbreedte waartussen de waterpeilen in het deelplangebied kunnen optre-

den als gevolg van de Rijnlandbui, kan echter wel worden beredeneerd uit de uitkomsten van 

de Boezemvariant (1) en de Poldervariant (2). Deze beredenering volgt verderop in subpara-

graaf 4.5.5. 

 
4.5.2 Ontwerpeisen 

In de toekomstige situatie mag de peilstijging in de watergangen ten gevolge van de ontwerpbui 

niet groter zijn dan de verticale berging in het boezemstelsel, het zogenaamde stand-still princi-

pe, zie paragraaf 2.2). Volgens opgave van Rijnland bedraagt de verticale berging 0,10 m. 

 

De maximale afvoer door de duiker DU-25 wordt bepaald door de maximaal toelaatbare opstu-

wing van 5 mm over duiker DU-25. In bijlage 10 zijn de ontwerpeisen van Rijnland nader toege-

licht. 

 
4.5.3 Varianten 1 en 4: Boezemsysteem 

Uit de Gronam berekening volgt een peilstijging van 0,07 m in het boezemsysteem binnen het 

deelplangebied. Na circa twee uur is het waterpeil in het boezemsysteem vrijwel weer op het 

beginpeil van NAP -0,60 meter terugkeert en daarna iets boven het peil van NAP -0,60 m 

schommelt.  

 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de peilstijging binnen de verticale berging van 0,10 m 

blijft. Kanttekening hierbij is wel dat het boezemwater in het deelplangebied onderdeel uitmaakt 

van een 4.500 ha groot boezemstelsel, dat onder invloed staat van aanvoer vanuit de polders 

en afvoer via de boezemgemalen. Door een peilstijging van maximaal 0,10 m op de totale boe-

zem kan Rijnland tijdelijk overtollig (regen)water bergen op de boezem. Deze waterberging kan 

langer duren dan de genoemde twee uur. Deze kanttekening beïnvloedt bovenstaande conclu-

sie echter niet. 

 
4.5.4 Variant 2: Poldersysteem met verlegde polderkade 

Bij een poldersysteem wordt overtollig water uitgemalen. Hierbij mag geen afwenteling plaats-

vinden. De maximaal toelaatbare gemaalcapaciteit volgt dan uit de eis van Rijnland dat de wa-

terafvoer vanuit een polder niet groter mag zijn dan 2,5 l/s/ha. Dit is de zogenoemde afvoer-

norm, die moet voorkomen dat teveel overtollig water vanuit de polders wordt geloosd op de 

boezem.  

 

Voor het deelplangebied komt dit overeen met een maximale gemaalcapaciteit van 1,79 

m3/minuut. Uit de Gronam berekeningen volgt dan een peilstijging van 0,21 m in het poldersys-

teem. Bij het poldersysteem is de maximaal toegestane gemaalcapaciteit dus niet toereikend 

om een peilstijging groter dan 0,10 m te voorkomen. De optredende peilstijging is na bijna twee 

dagen weer teruggekeerd op het beginpeil. 

 
4.5.5 Variant 3: Beheerst boezemsysteem 

Bij Variant 3 kunnen drie situaties worden onderscheiden die de extremen van mogelijk optre-

dende peilstijgingen in het deelplangebied bepalen. Deze zijn in tabel 4.1 weergegeven.  

 

In situatie I is er nog geen peilstijging in het gehele boezemstelsel van Rijnland opgetreden op 

het moment waarop de Rijnlandbui optreedt in het deelplangebied. De afvoer loopt dan globaal 

volgens die van het boezemsysteem (Varianten 1 en 4). 
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In situatie II is het peil in het gehele boezemstelsel van Rijnland 0,10 m gestegen (waterber-

ging) op het moment dat de Rijnlandbui optreedt. De duiker wordt dan afgesloten en het peil 

binnen het deelplangebied is op dat moment NAP -0,50 m. Indien de gemaalcapaciteit gelijk 

zou worden gesteld aan de maximale afvoercapaciteit door duiker DU-25 (9,6 m3 / minuut) dan 

wordt het peilverloop in het deelgebied gelijk aan die van het boezemsysteem, echter nu ten 

opzichte van het peil NAP -0,50 m (cumulatief, gedurende 2 uur). De maximale peilstijging be-

draagt dan derhalve 0,10 + 0,07 = 0,17 m.  

  

Situatie III is gelijk aan situatie II met als verschil dat de afvoercapaciteit gelijk is aan de afvoer-

norm voor een poldersysteem (Variant 2), zijnde 1,79 m3 / minuut. Het peilverloop is gelijk aan 

die van het poldersysteem (Variant 2), echter ten opzichte van het peil NAP -0,50 m (cumula-

tief). De maximale peilstijging bedraagt dan 0,10 + 0,21 = 0,31 m.  

 

Tabel 4.1 Drie situaties voor peilstijgingen bij Variant 3 

Max. peilstijging/waterpeil 

in deelplangebied t.g.v. 

Rijnlandbui  

Situatie Initieel peil in ge-

hele boezemstel-

sel Rijnland 

(m t.o.v. NAP) 

Afvoer via DU-

25 

 

Duiker of  

Gemaal 

Afvoercapaciteit 

 

 

(m
3
 / minuut) (m) (m t.o.v. NAP) 

I NAP -0,60 m Via duiker 9,6 0,07 -0,53 

II NAP -0,50 m Via gemaal 9,6 0,17 -0,43 

III NAP -0,50 m Via gemaal 1,79 0,31 -0,29 

 

Afhankelijk van de situatie kan het waterpeil in het deelplangebied Begraafplaats en omgeving, 

als gevolg van de Rijnlandbui, optreden tussen NAP -0,53 m en NAP - 0,29 m. 

 
4.6 Beoordeling varianten 

 
4.6.1 Inleiding 

In deze paragraaf worden de vier varianten beoordeeld op de aspecten veiligheid,  

waterpeilstijging, waterberging, waterkwaliteit, waterbeleid, aanlegkosten en maatschappelijke 

aspecten. 

 
4.6.2 Aspect veiligheid  

In alle vier de varianten worden de watergangen omringd door een relatief lang tracé van wa-

terkeringen. Bij de varianten 1 en 4 bestaat de waterkering uit een boezemkade. Bij de polder-

variant 2 is weliswaar geen boezemkade, maar wel een polderkade noodzakelijk om de veilig-

heid tegen overstroming richting Kalkpolder te waarborgen. Ook bij het beheerst boezemsys-

teem van Variant 3 is een kade noodzakelijk om bescherming te bieden tegen overstroming. 

Het ruimtebeslag van een polderkade is circa 0,45 m smaller en de kruinhoogte is 0,10 m lager 

dan die van een boezemkade (zie bijlage 12). Een polderkade is daarmee (iets) gunstiger dan 

een boezemkade. 

 

In september 2003 zijn door Grontmij diverse hoogtemetingen uitgevoerd in het deelplangebied. 

In de achtertuin van de woning aan Essenpark 11 is een dwarsprofiel gemeten. Uit dit dwars-

profiel kan worden afgeleid dat het maaiveldniveau vanaf de insteek van de watergang tot aan 

de woning oploopt van NAP - 0,03 m tot NAP +0,07 m. Het vloerpeil van de woning Essenpark 

11 is niet gemeten, maar ligt in ieder geval boven het peil NAP +0,07 m. Hoogtemetingen van 

Rijnland op 28 juni 2007 laten een hoogte van NAP -0,10 m in de achtertuin van Essenpark 5 

zien. In de weg Essenpark heeft Rijnland hoogtes tussen NAP -0,15 m en NAP -0,19 m geme-

ten. 

  

Op basis van de gemeten maaiveldhoogtes kunnen (voorzichtig) de volgende conclusies wor-

den getrokken: 

• bij Variant 1 voldoet het maaiveldniveau van de achtertuinen van Essenpark 5-19 (net) aan 

de minimale kruinhoogte van een boezemkade (NAP -0,10 m); 

• bij Variant 2 voldoet de weg Essenpark aan de vereiste minimum kruinhoogte van een pol-

derkade (NAP -0,20 m); 
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• bij Variant 3 voldoet de weg Essenpark, in geval van een boezemkade niet, en in geval van 

een polderkade (minimum kruinhoogte NAP -0,20 m) wel aan de vereiste hoogte.  

• bij Variant 4 voldoet de weg Essenpark op dit moment niet aan de vereiste minimum kruin-

hoogte van een boezemkade. De veiligheid wordt echter gewaarborgd door een hoger lig-

gend ‘voorland’, te weten de achtertuinen van de percelen Essenpark 5-19; 

 

Samenvattend kan worden gesteld dat alle vier varianten voldoen op het aspect veiligheid. 

Vanwege de geringere afmetingen van het beoordelingsprofiel is een polderkade gunstiger dan 

een boezemkade (zie ook bijlage 12). Weliswaar voldoet de kruinhoogte van de weg Essenpark 

net niet aan de vereisten van een boezemkade (Varianten 4 en, afhankelijk van de peilstijging, 

3), maar de veiligheid wordt gewaarborgd door een hoger gelegen ‘voorland’, door sommige 

waterschappen ook wel ‘verheelde kade’ genoemd. De breedte van het ‘voorland’ bedraagt ter 

plaatse van Essenpark circa 40 m. Aan de vereisten van een boezemkade voor Variant 2, 3 en 

4 kan mogelijk worden voldaan door een geringe ophoging bij het uitvoeren van regulier onder-

houd aan de weg Essenpark 

 

Opgemerkt wordt dat de hoogte van de kade, ook al voldoet deze aan de normen, geen garan-

tie biedt op droge voeten. De kans op overstromingen hangt namelijk af van de dimensionering 

van het watersysteem. Als het systeem ondergedimensioneerd is zal, ondanks dat de kade op 

hoogte is, wateroverlast kunnen optreden.  

 
4.6.3 Aspect waterpeilstijging 

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat het boezemsysteem (Varianten 1 en 4) veel beter 

beheerbaar is qua peilstijgingen dan het poldersysteem (Variant 2), omdat de peilstijging in het 

boezemsysteem veel geringer en korter van duur is. De peilstijging in het poldersysteem houdt 

veel langer aan en is pas na bijna twee dagen weer op het beginpeil. Bij het poldersysteem is 

de maximaal toelaatbare capaciteit van het gemaal (1,79 m3/minuut) niet toereikend om een 

peilstijging groter dan 0,10 m te voorkomen. Afhankelijk van de situatie bij Variant 3 kan deze 

variant worden beoordeeld als robuust (situaties I en II) tot minder robuust (situatie III). 

 

De drempel van riooloverstort 120 bevindt zich 0,12 m boven het boezempeil van NAP -0,60 m. 

Bij een peilstijging van meer dan 0,12 m stroomt het oppervlaktewater in het rioolsysteem. Dit is 

onwenselijk, omdat hierdoor de kans op water op straat dan toeneemt. Water op straat kan bij 

het poldersysteem en bij situatie III van het beheerst boezemsysteem (veel) eerder optreden 

dan bij (situatie I van) het (beheerst) boezemsysteem. Bij situatie II van het beheerst boezem-

systeem stijgt het water net boven de drempel van de riooloverstort. De overschrijding is slechts 

van korte duur.  

 

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat een boezemsysteem (Varianten 1 en 4) op 

het aspect waterpeilstijging de voorkeur geniet boven een poldersysteem (Variant 2). De beoor-

deling van het beheerst boezemsysteem (Variant 3) hangt af van de situatie en varieert van po-

sitief (situatie I) tot negatief (situatie III). De beoordeling van situatie II zit daar tussenin.  

 
4.6.4 Aspect Waterberging 

Bij het poldersysteem (Variant 2) wordt oppervlaktewater in het deelplangebied, wat nu tot het 

boezemstelsel van Rijnland behoort, “afgeknipt” van het boezemstelsel. Het gaat om een op-

pervlak van circa 1,78 hectare (zie tabel 3.1 en bijlage 6). Volgens het beleid van Rijnland ten 

tijde van de watertoets moet dit oppervlak worden gecompenseerd binnen een straal van 5 km 

in de boezem van Rijnland. Dit oppervlak kan worden gecompenseerd in de grondbergingsplas 

in de Munnikkenpolder, aan de andere zijde van de A4.  

 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft aangegeven dat er ook bij de variant Beheerst 

boezemsysteem met verlegde kade (Variant 3) moet worden gecompenseerd, omdat de peil-

stijging in het boezemsysteem groter kan zijn dan in de polder.  

 

Bij de varianten boezemsysteem (Varianten 1 en 4) blijven de watergangen in het deelplange-

bied deel uitmaken van het grote boezemstelsel en speelt de noodzaak tot compensatie dus 

niet.  
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4.6.5 Aspect Waterkwaliteit 

De beoordeling van de varianten op het aspect Waterkwaliteit wordt gedaan ten opzichte van 

de autonome ontwikkeling. Dat is de ontwikkeling die plaatsvindt ongeacht de invoering van het 

(beheerst) boezem- of poldersysteem in het deelplangebied. In dit waterhuishoudingsplan is de 

autonome ontwikkeling de situatie waarbij de verbinding met de Munnikkenwetering komt te 

vervallen.  

 

Bij de Varianten 1 en 4 (boezemsysteem) is er geen verandering ten opzichte van de autonome 

ontwikkeling. Bij Variant 2 vindt er weliswaar geen rechtstreekse aanvoer van voedselrijk water 

meer plaats vanuit het gehele boezemstelsel van Rijnland, maar inlaat van boezemwater zal af 

en toe nodig zijn. Daarnaast  blijven er nog andere bronnen over, met name de riooloverstort en 

het slib, die de waterkwaliteit ook negatief kunnen blijven beïnvloeden. Bovendien is er na het 

afsluiten van de duikerverbinding onder de Persant Snoepweg minder menging mogelijk tijdens 

en na riooloverstorten, waardoor de waterkwaliteit nadelig wordt beïnvloed. Door deze factoren 

luidt de verwachting dat de waterkwaliteit bij Variant 2 niet of nauwelijks zal veranderen ten op-

zichte van de autonome ontwikkeling. Bij Variant 3 is het grootste deel van de tijd sprake van 

een open verbinding met het gehele boezemstelsel, zodat er (vrijwel) geen verandering op-

treedt ten opzichte van de autonome ontwikkeling. 

 

De mogelijke ingreep aan riooloverstort R120 (zie kader in paragraaf 2.3 en tabel 4.1) heeft 

voor alle varianten een (vrijwel) even grote vermindering in het afvoerend debiet uit het plange-

bied tot gevolg. Zie voor een uiterste debietvermindering (R120 verwijderd) bijlage 4. Daarmee 

ontstaat mogelijk een vergelijkbaar effect op  de waterkwaliteit, echter de varianten zullen op dit 

aspect niet onderscheidend zijn. De eventuele aanpassing aan R120 wordt door Leiderdorp 

onderzocht en in het waterhuishoudingsplan Plantage nader uitgewerkt. 

 
4.6.6 Aspect Waterbeleid Rijnland 

Rijnland hanteert als waterbeheerder een aantal beleidsuitgangspunten. Relevant voor dit wa-

terhuishoudingsplan zijn: 

- Het tegengaan van versnippering 

Door het opdelen van polders in kleinere peilgebiedjes neemt de gevoeligheid voor water-

overlast toe (minder goed beheersbaar). Het beleid is daarom gericht op het vergroten van de 

peilgebieden.  

-  Het compenseren van verlies aan bergingscapaciteit 

Het onttrekken van een gebied van het boezemstelsel van Rijnland leidt tot een verlies aan 

bergingscapaciteit in het boezemstelsel. Dit verlies dient gecompenseerd te worden (peilbe-

sluit Rijnlands Boezem, p. 9).  

-  Watervoorziening 

 Watervoorziening voor kwantitatief peilbeheer (in stand houden waterpeil) heeft de hoogste 

prioriteit. Daarna volgt het verbeteren van de waterkwaliteit (waterbeheerplan Rijnland 2006-

2009, p. 95). 

-  Niet afwentelen 

Niet ongevraagd aan anderen overdragen van waterkwantiteits- en/of water-

kwaliteitsproblemen (in ruimte en/of tijd) (waterwoordenboek, waterbeheerplan 2006-2009). 

Met andere woorden, geen andere afvoercapaciteit naar het boezemstelsel.  

- Doorspoelen 

 Rijnland heeft nog geen beleid ontwikkeld voor doorspoelen. 
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Intermezzo terminologie doorstromen en doorspoelen 

Voldoende doorstroming is belangrijk om voldoende water te hebben (aanvoer voor peil-

handhaving) en het water voldoende te kunnen afvoeren (waterbeheerplan 2006-2009, pagina  

72). Doorspoelen is het gelijktijdig water aan- en afvoeren met als doel een ongewenste kwali-

teit op het boezemstelsel te verdringen of verdunnen (peilbesluit Rijnlands Boezem, bijlage 8 

waterkwaliteit, p. 10) 

 

De Varianten 1 en 4 leveren ten opzichte van de autonome ontwikkeling (zie paragraaf 4.4.4) 

geen verandering op. Variant 2 (poldersysteem) heeft een verdere versnippering tot gevolg wat 

ongewenst is. Bovendien moet bij Variant 2 meer compensatie worden geboden voor het ont-

trekken van boezemwater van Rijnlands boezemstelsel (is al beoordeeld bij het aspect Water-

berging). Bij Variant 3 is zeer incidenteel sprake van versnippering en, bij situatie II, van afwen-

teling. 

 

Op 7 juli 2008 (kenmerk 08.16049) heeft Rijnland desgevraagd gereageerd op de beschreven 

en beoordeelde varianten. Rijnland is van mening dat de Varianten 2 en 3 leiden tot een onge-

wenste versnippering van het watersysteem, een verlies aan bergingscapaciteit en een moeilij-

ker te beheren watersysteem. Dit is strijdig met het beleid van Rijnland. Rijnland stemt daarom 

niet in met de Varianten 2 en 3. 

 
4.6.7 Aspect aanleg- en onderhoudskosten  

Bij het aspect aanleg- en onderhoudskosten worden de kosten voor Rijnland dan wel de ge-

meente beschouwd. Kosten voor klein onderhoud aan een kade die voor rekening van bewo-

ners kunnen komen, worden beschouwd bij het aspect ‘Maatschappelijke aspecten’ in de vol-

gende paragraaf. 

 

Hoewel geen kostenramingen zijn opgesteld kan wel verhoudingsgewijs, in termen van ‘goed-

koper dan’ of ‘duurder dan’, een inschatting worden gemaakt tussen de aanlegkosten bij de 

verschillende varianten.  

 

Bij het (beheerst) boezemsysteem (Varianten 1, 3 en 4) zijn twee duikers met een diameter van 

0,80 m noodzakelijk onder de Persant Snoepweg. De Persant Snoepweg moet hiervoor worden 

opgebroken. Het doorpersen van de duikers waarbij de weg niet hoeft te worden opgebroken, is 

hier niet mogelijk vanwege de geringe gronddekking (minder dan 0,50 m). Bij het poldersysteem 

(Variant 2) zou de bestaande 400 mm duiker in principe kunnen voldoen als aanvoerbuis voor 

het gemaal, mits deze nog goed functioneert. Daarnaast hebben we bij Variant 2 te maken met 

de aanlegkosten van een gemaal en bijkomende onderhoudskosten. 

 

In verband met afspraken tussen Rijnland en de gemeente Leiderdorp, die verband houden met 

de afsluiting van de Munnikkenwetering, moeten enkele duikers in de boezemwatergangen 

worden verruimd. Het betreft de duikers DU-450 in de Hoogmadeseweg, DU-470 in het Essen-

park en DU-155 in de Tollenaerssingel. Volgens de gemaakte afspraken zou de diameter van 

laatstgenoemde twee duikers moeten worden vergroot tot 1000 mm. Bij de Varianten 1, 3 en 4 

worden deze twee duikers uitgevoerd met twee ronde buizen met een diameter van 800 mm. In 

paragraaf 5.5 wordt dit verder toegelicht. Bij het poldersysteem (Variant 2) volstaat, vanwege 

het geringere debiet, één duiker van 800 mm op beide locaties. Voor zowel het (beheerst) boe-

zemsysteem als het poldersysteem volstaat bij DU-450 een 600 mm duiker. Hoewel bij een pol-

dersysteem kan worden volstaan met één duiker ter plaatse DU-470 en DU-155, is de kosten-

besparing ten opzichte van het (beheerst) boezemsysteem gering. Het grootste deel van de 

kosten wordt namelijk veroorzaakt door het grondverzet en het aanbrengen van voorzieningen 

voor kruisende kabels en leidingen. 

 

Verder zijn er kosten gemoeid met het onderhoud van de kade. Hierbij wordt onderscheid ge-

maakt in groot en klein onderhoud. Onder groot onderhoud wordt verstaan het weer op hoogte 

en profiel brengen van de kade.  
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Onder klein onderhoud wordt verstaan het in goede ‘conditie’ houden van de kade (maaien van 

het gras, aanvullen van afkalvingen, verwijderen van diepwortelende begroeiing en dergelijke). 

Hier wordt alleen ingegaan op het groot onderhoud. Het dagelijks onderhoud komt aan de orde 

bij het aspect ‘Maatschappelijke aspecten’.  

 

Bij Variant 1 liggen die kosten voor het groot onderhoud volledig bij Rijnland. Daar waar de ka-

de over particuliere percelen loopt moeten de eigenaren ruimte en toegang bieden om een ka-

deversterking uit te kunnen laten voeren. Bij de Varianten 2, 3 en 4 is de gemeente grotendeels 

verantwoordelijk voor het groot onderhoud voor het gedeelte van de kade in het Essenpark. De 

onderhoudswerkzaamheden kunnen worden ingepast in het reguliere onderhoud aan wegen 

(door wegophoging). In geval van Variant 4 zal het onderhoud op betrekkelijk korte termijn moe-

ten plaatsvinden aangezien de hoogte van de weg net niet voldoet aan de vereiste kruinhoogte 

van een boezemkade. Bij dit onderhoud dient rekening te worden gehouden met de huidige 

hoogteligging van aangrenzende tuinen en opritten. 

 

Resumé 

Door de kosten van de aanleg en het toekomstig onderhoud van het gemaal is het zeer aanne-

melijk dat de kosten van Variant 2 hoger zullen zijn dan die van de Varianten 1 en 4. Variant 3 

betreft een combinatie van beide maatregelen (duiker en gemaal), zodat de kosten van deze 

variant die van de andere varianten overtreffen. 

 
4.6.8 Maatschappelijke aspecten 

Bij de maatschappelijke aspecten worden de aspecten voor de omwonenden meegenomen. 

Voor een polder- of boezemkade gelden bepaalde beperkingen ten aanzien van graafwerk-

zaamheden en bebouwing (“gebruiksbeperkingen”, zie bijlage 12). In Variant 1 loopt het tracé 

van de boezemkade door de achtertuinen van Essenpark 5-19. Voor de betreffende eigenaren 

heeft vaststelling van dit tracé nadelige consequenties. De consequenties hebben betrekking op 

bouw- en gebruiksbeperkingen in de achtertuinen. Dit kan zich vertalen in een mogelijke waard-

vermindering van het onroerend goed (planschade).  

 

De bewoners van Essenpark 5-19 krijgen bij Variant 1, als eigenaar van de grond, te maken 

met (de kosten van) klein onderhoud aan de boezemkade.  

 

Bij het tracé volgens de Varianten 2, 3 en 4 loopt de boezem- of polderkade door de weg Es-

senpark. Bij deze varianten worden de bewoners van Essenpark 5-19 niet belast met (de kos-

ten van) het klein onderhoud aan de kade. Deze inspanning komt bij de gemeente te liggen, 

omdat zij eigenaar is van deze openbare weg.  

 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoekt momenteel de mogelijkheden van het ver-

plaatsen van de kade van de achtertuinen van Essenpark 5 - 19 (particuliere tuinen) naar de 

weg Essenpark (openbare ruimte). Zowel Leiderdorp als de bewoners van het Essenpark wor-

den hierbij betrokken. Als randvoorwaarde voor het aanwijzen van de weg Essenpark als ligging 

voor de boezemkade is door de bewoners aangegeven dat dit geen nadelige consequenties 

mag hebben voor de bewoners van de “even nummers” Essenpark (geen gebruiksbeperkin-

gen). 

 

Maatschappelijk gezien wordt een kade in openbaar gebied (Varianten 2, 3 en 4) als minder 

bezwaarlijk beschouwd dan een kade op particulier terrein (Variant 1). 
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4.6.9 Afweging en keuze waterhuishoudkundig systeem 

In de volgende tabel 4.2 zijn de resultaten van de beoordelingen samengevat. 

 

Tabel 4.2  Beoordeling van de varianten 

VARIANT ASPECT 

1 2 3 4 

Veiligheid o o/+ o/+ o 

Waterpeilstijging + - +/o/- + 

Waterberging + + + + 

Waterkwaliteit o o o o 

Waterbeleid o - o/- o 

Aanleg- en beheerkosten + - - + 

Maatschappelijke aspecten - + + + 

Legenda:  + gunstig o neutraal - ongunstig  

 

Uit de beoordeling volgt dat Variant 4 op alle aspecten overwegend neutraal tot gunstig scoort, 

terwijl de andere varianten op minstens één aspect ongunstig scoren. De beoordeling van  

Variant 1 wijkt ten opzichte van Variant 4 alleen af op het maatschappelijk aspect. Uit maat-

schappelijk oogpunt is een waterkering op particulier terrein niet wenselijk. De beoordeling van 

Variant 3 is mede afhankelijk van de situatie (initieel boezempeil, afvoer via duiker of gemaal). 

Echter, vanwege de dubbele uitvoering van zowel ruim gedimensioneerde duikers als een ge-

maal ter plaatse van de Persant Snoepweg, is deze variant uit oogpunt van aanleg- en onder-

houdskosten, niet wenselijk.  

 

Op basis van bovenstaande beoordeling en het standpunt van Rijnland dat Variant 2 en 3 niet 

zijn gewenst wordt bij de verdere uitwerking in dit rapport uitgegaan van de Varianten 1 en 4. 

Een keuze wordt pas gemaakt na een juridische, planologische en technische toets. Dit, omdat 

de betekenis van het water voor de inwoners van Leiderdorp eveneens een rol speelt bij de af-

wegingen om te komen tot een nieuw watersysteem. Leiderdorp hecht hieraan waarde en heeft 

daarom in samenspraak met de bewoners van het Essenpark dit waterhuishoudingsplan opge-

steld. 

 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente zullen samen afspraken maken over de 

noodzakelijke eisen en randvoorwaarden die gaan gelden als een kering onder de weg Essen-

park wordt toegewezen (Variant 4). Zie ook hiervoor bij “maatschappelijke effecten”. 
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5 Toekomstige waterhuishoudkundige situ-

atie 

5.1 Waterhuishouding 

In figuur 5.1 is de toekomstige waterhuishoudkundige situatie weergegeven. Deze situatie is 

gebaseerd op het gekozen boezemsysteem volgens Variant 4 (kadeligging op weg Essenpark). 

De plas blijft bestaan en de uitbreiding van de begraafplaats vindt plaats in fase 1 en 2 (conform 

Fase 2a, geschetst in figuur 4.1). Op tekening 237883-02 in bijlage 3 is de toekomstige water-

huishouding gedetailleerd op schaal 1:1.000 uitgewerkt. 

 

 
Figuur 5.1 Waterstructuur toekomstige situatie 

 

Boezemgebied (NAP –0,60 m) 

Het boezemwater in het deelplangebied staat via duiker DU-25 onder de Persant Snoepweg in 

open verbinding met het boezemsysteem van Rijnland. 

 

Kalkpolder peilgebied 3.53.1.3 (NAP –1,00 m) 

De waterhuishoudkundige situatie langs het terrein van tuincentrum Ranzijn blijft ongewijzigd. In 

een later stadium, bij de uitbreiding van de begraafplaats fase 2, zal worden bekeken of water-

gangen OB1 en OB2 met elkaar kunnen worden verbonden. Duiker KB4 kan daarbij komen te 

vervallen. 
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Kalkpolder peilgebied 3.53.1.1 (NAP –1,22 m) 

Tussen de eerste fase van de uitbreiding begraafplaats en de Parallelweg wordt een watergang 

aangelegd met een wateroppervlak van circa 1.100 m² (watergang OU3). De onderbouwing van 

het wateroppervlak is beschreven in de notitie “Waterberging in Kalkpolder ten westen van A4 

te Leiderdorp” (Grontmij, referentienummer 99077364-Haan/CH d.d. 1 september 2008). De 

notitie is integraal opgenomen als bijlage 9 in dit rapport. De waterpartij staat via duiker T1 in 

verbinding met de watergang aan de andere zijde van de Parallelweg. Aan de kopse zijde van 

watergang wordt een inlaatpunt aangebracht (KU17) waarmee water vanuit de boezemplas kan 

worden ingelaten. 

 

Opmaling perceel Hoogmadeseweg 58 

Het waterpeil in de ringsloot (NAP -0,60 m) wordt in stand gehouden door middel van een 

pomp. De pomp komt nabij de Hoogmadeseweg te staan (zie figuur 5.1). Het water wordt op-

gepompt vanuit de naastliggende hoofdwatergang (waterpeil NAP -1,22). Via stuw KU2 en dui-

ker KU3 watert het overtollige water af naar de watergang langs de Parallelweg.  

 
5.2 Waterberging in de boezem 

In het kader van de uitbreiding van de begraafplaats worden er watergangen gegraven en ge-

dempt. Zie ook de tekeningen van de huidige en toekomstige situatie in de bijlagen 2 en 3. De 

smalle en moeilijk bereikbare watergangen langs de parkeerplaats van de begraafplaats wor-

den gedempt. De grote plas wordt vanwege de wens tot behoud van water met natuurbeleving 

vooralsnog gehandhaafd. 

 

Tabel 5.1  Wateroppervlakken in uitgangssituatie en uiteindelijke situatie 

Watergang Wateroppervlak in 

Uitgangssituatie (m²) 

Wateroppervlak in  

Uiteindelijke situatie (m²) 

BB1 6.294 4.812 

BB2 126  

BB3 339 74 

BB4 322  

BB6 705  

BB7 1.337  

BB8 1.826  

BU1  500 

Totaal 10.949 5.386 

 

In tabel 5.1 is het oppervlak open water in de uitgangssituatie (afgerond 11.000 m²) en de uit-

eindelijke situatie (afgerond 5.400 m²) weergegeven. Per saldo wordt circa 5.600 m² boezem-

water gedempt of onttrokken van het boezemsysteem (opmaling ter plaatse van perceel Hoog-

madeseweg 58).  

 

Het netto ‘gedempte’ oppervlak boezemwater van afgerond 5.600 m² zal door Leiderdorp wor-

den gecompenseerd ter plaatse van de grondbergingsplas in de Munnikkenpolder, ten oosten 

van de A4. 

 
5.3 Watervoorziening naar de polders 

De drie inlaatpunten KB15, KB16 en KB17 blijven intact. Nieuw is het inlaatpunt KU17 op de 

kopse zijde van watergang OU3. De inlaatpunten worden gebruikt voor het op peil houden en/of 

het verbeteren van de waterkwaliteit in de betreffende polder:  

de inlaatpunten KB15, KB16 en KU17 voor de MZM-polder; 

inlaatpunt KB17 voor de Kalkpolder. 

 

Inlaat van water vindt voornamelijk plaats in tijden van droogte wanneer het waterpeil in de pol-

der zakt en de waterkwaliteit afneemt. Door het openen van één of meer inlaatpunten kan te-

vens enige doorstroming van de boezemwatergangen optreden. Leiderdorp wil Rijnland advise-

ren hierop, gezien de afsluiting van de Munnikkenwetering, actief beleid te gaan voeren.  
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5.4 Waterkering 

Afhankelijk van de nog te maken keuze komt de het tracé van de boezemkade of in de achter-

tuinen van de percelen Essenpark 5-19 (Variant 1) of in de weg Essenpark (Variant 4) te liggen. 

Gemeente en Rijnland maken hierover nog nadere afspraken.  

 

Ter plaatse van de uitbreiding van de begraafplaats komt het tracé van de boezemkade deels in 

de Parallelweg en deels in de uitbreiding van de begraafplaats te liggen. De opmaling ter plaat-

se van Hoogmadeseweg 58 behoort niet meer tot het boezemsysteem en hoeft daarom ook niet 

omringd te worden met een boezemkade.  

 
5.5 Dimensies duikers 

 

Ontwerpeis duikers 

Voor nieuwe duikers geldt als eis dat de opstuwing bij het maatgevend debiet niet groter mag 

zijn dan 5 mm.  

 

De in- en uitvoergegevens van de duikers DU-25 en DU-470 zijn opgenomen in bijlage 5. Dui-

ker DU-155 moet vrijwel hetzelfde debiet doorlaten als duiker DU-25. Daarom zijn het aantal en 

de diameters van de buizen gelijk aan die van duiker DU-25. Hieronder worden de specificaties 

van de duikers nader toegelicht. 

 

Duikers DU-25 en DU-155 

Uit de duikerberekeningen (bijlage 5) en de Gronam berekeningen (bijlage 4) volgt dat duiker 

DU-25 (en daarmee ook DU-155) uitgevoerd moet worden met twee ronde duikers met een di-

ameter van 800 mm. De binnen onderkant van de buizen (b.o.b.) ligt op NAP -1,10 m (0,30 m 

lucht bij boezempeil). 

 

Rijnland heeft zich met het uitgeven van de Keurvergunning akkoord verklaard met het toepas-

sen van twee duikers rond 800 mm en met de berekeningen die daaraan ten grondslag liggen. 

 

Voor de aanleg van duiker DU-25 zal de Persant Snoepweg opgebroken moeten worden. Dit 

kan mogelijk tot een verzakking leiden in het wegdek en, gezien de toenemende verkeersdruk, 

mogelijk overlast en trillingen (met mogelijke schade aan woningen) veroorzaken. Tijdens de 

uitvoering zal door Leiderdorp extra zorg moeten worden besteed aan het laagsgewijs verdich-

ten van de grond bij het aanvullen van de sleuf. 

  

Duiker DU-470 

Uit de berekeningen volgt dat duiker DU-470 kan worden uitgevoerd met één duiker met een 

diameter van 800 mm. Echter, in verband met afspraken tussen Rijnland en de gemeente Lei-

derdorp zou duiker DU-470 worden groot tot een diameter van 1.000 mm (zie ook bijlage 13). 

Met het oog op deze afspraak en het behoud van voldoende doorstroomprofiel is gezamenlijk 

(gemeente en Rijnland) gekozen voor het toepassen van twee ronde buizen met een diameter 

van 800 mm. De binnen onderkant van de buizen (b.o.k.) ligt op NAP -1,10 m (0,30 m lucht bij 

boezempeil).  

 

Duiker DU-450 en KU 12 

Duikers DU-450 en KU 12 worden standaard uitgevoerd met een 600 mm buis met 0,20 m lucht 

boven het boezemwaterpeil. Hieraan ligt geen berekening ten grondslag. 

 

Overige duikers 

De overige duikers zijn ruim gedimensioneerd en bevatten voldoende lucht. Om deze redenen 

worden deze duikers gehandhaafd.  

 

Overzicht duikers 

In tabel 5.2 zijn de dimensies van alle te handhaven en noodzakelijk te vervangen duikers in het 

traject tussen begraafplaats en Oude Rijn overzichtelijk weergegeven. 



Toekomstige waterhuishoudkundige situatie 

 

99087374 - Haan/KW, revisie 2

Pagina 34 van 83

 

Tabel 5.2 Afmetingen en hoogteligging duikers boezemwatergang tussen begraafplaats en Oude 

Rijn 

Duiker Kruising Lengte Huidige  

afmeting 

Toekomstige 

afmeting 

B.O.K.*) 

  m mm mm m t.ov. NAP 

DU-450 Oude Hoogmade-

seweg 

7 Ø 400 Ø 600 - 1,00 

DU-625 Hoogmadeseweg 25 Ø 1.500 Ø 1.500 Ongewijzigd 

DU-543 Wilgenpark 13 Ø 1.000 Ø 1.000 Ongewijzigd 

DU-470 Essenpark 23 Ø 500 Ø 800 (2x) - 1,10 

DU-25 Persant Snoepweg 48 Ø 400 Ø 800 (2x) - 1,10 

DU-155 Tollenaerssingel 26 Ø 400 Ø 800 (2x) - 1,10 

DU-335 Van der Valk Bou-

manweg 

55 2000x1000 

(b x h) 

2000x1000 

(b x h) 

Ongewijzigd 

KU12 Oprit boerderij 8 niet aanwezig Ø 600 - 1,00 

*) B.O.K.  = binnen onderkant duiker  
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6 Waterkwaliteit 

6.1 Inleiding  

Vanwege het belang van een goede waterkwaliteit in het deelplangebied is dit hoofdstuk volle-

dig gewijd aan de waterkwaliteitsaspecten nu en in de toekomst. De kwaliteit van het water 

wordt bepaald door de fysisch-chemische samenstelling van het water en door wat er groeit en 

leeft in en op het water en op de oever (ecologische kwaliteit). 

 

De Europese Kaderrichtlijn Water waar ook Rijnland mee te maken heeft, heeft tot doel het be-

reiken van “gezond water” in 2015, met een maximale uitloop tot 2027. Onder gezond water 

wordt verstaan een goede kwaliteit waarin een diversiteit aan planten en dieren kan leven.  

 

Volgens de fysisch-chemische metingen in 2001-2002 komen in het oppervlaktewater van de 

gemeente Leiderdorp hoge concentraties voedingsstoffen en lage concentraties zuurstof voor 

(zie paragraaf 3.4). In de boezemwatergangen in het deelplangebied komt vrijwel het gehele 

jaar een aaneengesloten kroosdek voor. In de watergang langs de Persant Snoepweg wordt 

eveneens stank waargenomen.  

  

In paragraaf 3.4 is aangegeven dat binnen het deelplangebied sprake is van vijf mogelijke 

bronnen die de waterkwaliteit nadelig zouden kunnen beïnvloeden. Dit zijn:  

de begraafplaats aan de Hoogmadeseweg; 

riooloverstort 120 op de hoek Berkenkade - Schapenrustweg; 

emissies vanuit het slib op de bodem van de watergangen; 

bladval en schaduw van bomen langs watergangen; 

hoge concentraties voedingsstoffen in het omringende boezemwater (externe invloed). 

 

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de mogelijke invloed van deze bronnen. 

Tot slot wordt in paragraaf 5.5 ingegaan op een monitoringplan voor het meten van de water-

kwaliteit in het deelplangebied.  

 
6.2 De (uitbreiding van de) begraafplaats 

 

Situatie 

De bestaande begraafplaats is grotendeels omringd door een watergang. De begraafplaats is 

niet voorzien van drainage. Het ‘lijkvocht’ infiltreert in de bodem en wordt daar (grotendeels) 

afgebroken door bacteriën. Er kan niet worden uitgesloten dat restanten van het ‘lijkvocht’ via 

het grondwater in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. 

 

Resultaten literatuuronderzoek 

Het RIVM (Brinkman et al., 1987), Waterschap Regge en Dinkel (Lijzenga, 2002) en Hoogleraar 

Milieukunde Lucas Reijnders (2004) hebben in verleden onderzoek verricht naar het percolaat-

water van begraafplaatsen. Op basis van deze kennis is een selectie gemaakt van stoffen met 

een onaangename geur en karakteristieke stoffen die veel in de literatuur worden vermeld. 



Waterkwaliteit 

 

99087374 - Haan/KW, revisie 2

Pagina 36 van 83

 

De stoffen zijn: 

• Putrescine en Cadaverine (dit zijn stoffen met een sterke onaangename geur). 

• Vetzuren (waaronder azijnzuur, boterzuur en propionzuur). 

• Fenol. 

• Sulfide (S2-) + H2S. 

• Zware metalen (Cadmium, Lood, Kwik). 

 

In 1987 heeft het toenmalige Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden (ZHEW), in sa-

menwerking met de Regionale Inspectie Milieuhygiëne (RIHM) en het Rijksinstituut voor Volks-

gezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van ‘lijkvocht’ 

op de waterkwaliteit in naastgelegen watergangen. In een periode van twee jaar werden 22 lo-

caties in het zuidelijk deel van Zuid-Holland bemonsterd en geanalyseerd, betreffende de pa-

rameters putrescine, cadaverine, azijnzuur, boterzuur en propionzuur. Het onderzoek werd uit-

gevoerd in het grondwater, het drainagewater en het oppervlaktewater. De conclusie van het 

onderzoek was dat er geen verhoogde gehalten zijn gemeten. Wel werd geadviseerd om, van-

wege gevoelsmatige redenen, het drainagewater aan te sluiten op de riolering. 

 

In 2002 werd door het RIVM (van Dijk en Mennen, 2002) een analyse uitgevoerd van de milieu-

hygiënische aandachtpunten in de keten van lijkbezorging. Er werd geconcludeerd dat er bij de 

huidige praktijk van lijkbezorging in Nederland vrijwel geen milieuhygiënische problemen zijn. 

 

Waterschap Regge en Dinkel heeft in 2001 een analyse van het drainagewater afkomstig van 

twee begraafplaatsen uitgevoerd (Lijzenga, 2002). Bij dat onderzoek werden vetzuren, cadave-

rine en putrescine niet aangetoond of slechts in lage concentraties gemeten. Op basis daarvan 

concludeerde Lijzenga dat het drainagewater geen chemische verontreinigingen bevat afkom-

stig van de onderzochte begraafplaatsen. 

 

Op basis van bovengenoemde onderzoeken luidt de verwachting dat de betreffende stoffen niet 

zullen worden aangetroffen in het oppervlaktewater en de onaangename geur van het water in 

de omgeving van de begraafplaats niet kan worden toegeschreven aan uitspoeling vanuit de 

begraafplaats.  

 

In de gemeenteraad is desalniettemin gevraagd nut en noodzaak van een drainagesysteem in 

de bestaande begraafplaats en afvoer van het drainagewater naar een rioolwaterzuiveringsin-

stallatie te onderzoeken. Tevens hebben de bewoners aangegeven uitsluitsel over bovenge-

noemde stoffen te willen krijgen.  

 

Resultaten eenmalig bemonstering waterkwaliteit watergang langs begraafplaats  

Via een eenmalige bemonstering op vijf punten in de watergang langs de bestaande begraaf-

plaats is de kwaliteit van het water onderzocht op bovengenoemde stoffen (Putrescine, Cadave-

rine en Azijnzuur) en de stoffen cadmium, kwik, lood, sulfide en fenol. Geen van de analyses op 

de stoffen cadmium, kwik, lood, sulfide en fenol komt boven de detectielimiet uit. Met andere 

woorden, van verhoogde concentraties van deze stoffen is geen sprake.  

 

Van de stoffen Putrescine, Cadaverine en Azijnzuur zijn geen normen vastgesteld. Daarom zijn 

de analyses van deze monsters vergeleken met die van leidingwater en water uit de vijver bij 

het RIVM in Bilthoven, alwaar de analyses zijn uitgevoerd. Uit het onderzoek wordt geconclu-

deerd dat de analyses voldoen aan de daarvoor geldende criteria en dat de aangeleverde mon-

sters vergelijkbare concentraties putrescine en cadaverine bevatten als de concentraties aange-

troffen in de controlemonsters van het leidingwater en de RIVM vijver. De voor cadaverine en 

putrescine karakteristieke geur werd bij de onderzochte monsters niet waargenomen. De analy-

seresultaten van azijnzuur zijn nog niet bekend.  

 

Uitbreiding begraafplaats 

Het toepassen van drainage in nieuwe begraafplaatsen is niet wettelijk vereist. Het is tegen-

woordig echter goed gebruik om wel drainage aan te leggen en deze aan te sluiten op de riole-

ring. De inspectierichtlijn VROM onderschrijft dit.  
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Dit is tevens door Rijnland benadrukt aan Leiderdorp (per brief met kenmerk 07.19142/V.43556 

van 25 juni 2007). Het opgevangen ‘lijkvocht’ wordt dan via het riool afgevoerd naar de rioolwa-

terzuiveringsinstallatie. De gemeente Leiderdorp is voornemens om een drainagesysteem aan 

te leggen in de uitbreiding van de begraafplaats en deze aan te sluiten op het rioleringssys-

teem. Voor zover er al sprake zou zijn van een nadelige beïnvloeding van de waterkwaliteit, 

wordt hiermee, door de afvoer van drainagewater naar de riolering, een verslechtering van de 

oppervlaktewaterkwaliteit uitgesloten. 

 
6.3 Overstort 120 ter plaatse van de Schapenrustweg/Persant Snoepweg 

 
6.3.1 Inleiding 

Bij hevige regenval kan het gemengde rioolstelsel ongezuiverd rioolwater lozen op de boezem-

watergang langs de Persant Snoepweg. De betreffende overstort nummer 120 bevindt zich na-

bij de Schapenrustweg/Persant Snoepweg, op een doodlopende tak van de boezem. Bij de zo-

genaamde TEWOR toetsing van de overstorten van Leiderdorp in 2006, beschreven in: “Water-

kwaliteitstoetsing overstorten Leiderdorp, 2006”, zijn in deze watergang geen knelpunten aan-

getroffen in relatie tot de optredende zuurstofdaling door overstortingen ter plaatse van R120. 

TEWOR staat voor Toetsingsmodel voor de Effecten op de Waterkwaliteit van Overstortingen 

uit Rioolstelsels. 

 

Bij deze toetsing is nog uitgegaan van standaardafmetingen van duikers. Verder is in de toet-

sing van 2006 de sliblaag niet meegenomen, terwijl dit vanaf 2007 wel bij toetsingen wordt ge-

vraagd door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast is het doorzicht slecht en zijn de 

laatste jaren geen vissen meer waargenomen (zie ook paragraaf 3.5). Dit wordt onderschreven 

door de bewoners. 

 

Om deze redenen is een hertoetsing uitgevoerd waarbij de werkelijk gemeten afmetingen van 

de bestaande duikers zijn gehanteerd en waarbij rekening wordt gehouden met de sliblaag. De 

uitkomsten van deze hertoetsing zijn vergeleken met berekeningsuitkomsten waarbij rekening 

wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen in dat gebied. Nog geen rekening is gehouden 

met het mogelijk beperken of vervallen van de overstort R120. Zoals al eerder aangegeven in 

dit rapport, wordt dit nader beschouwd bij het opstellen van waterhuishoudingsplan Plantage. In 

deze hertoetsing van de TEWOR is dus gerekend met de huidige aanwezigheid van overstort 

R120. 

 

In paragraaf 6.3.2 wordt eerst ingegaan op de achtergronden van de TEWOR toetsing.  

 
6.3.2 TEWOR toetsing 

TEWOR is een berekening waarmee het effect wordt bepaald van ongezuiverd rioolwater dat in 

een watergang terecht komt. De toets wordt landelijk gebruikt door alle waterbeheerders en is 

vastgesteld door de Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheerder). Hieronder wordt 

uitgelegd wat dit inhoudt. 

 

Intermezzo Waterkwaliteit en TEWOR 
De kwaliteit van stedelijk water staat onder invloed van veel factoren. Een belangrijke factor is 
de mate van stroming en doorvoer van water van buiten de stad. De kwaliteit wordt dan in grote 
mate bepaald door de kwaliteit van het aangevoerde water. Bovendien zorgt de stroming voor 
extra zuurstofinbreng vanuit de lucht. Stroming kan daarentegen ook voor opwerveling van de 
bodem zorgen en daarmee troebelheid. Naarmate de invloed van buiten en de stroming minder 
is worden de belastingen van het stedelijk gebied zelf meer van belang. Afspoelend regenwater 
van daken en wegen bijvoorbeeld en de daarmee komende vervuiling zoals dierlijke uitwerpse-
len, uitloging van zink en stoffen die vrijkomen bij het gebruik van gemotoriseerd vervoer. In 
gebieden waar het regenwater apart wordt ingezameld gaat dit veelal rechtstreeks naar het op-
pervlaktewater. In veel steden ligt echter een gemengd rioleringsstelsel, waarbij zowel het re-
genwater als het huishoudelijk afvalwater wordt verzameld. Bij hevige regenval stort de mix van 
regen- en afvalwater uit het overvolle rioolstelsel via zogenaamde overstorten. In stedelijke ge-
bieden zijn deze gebeurtenissen in kwalitatief opzicht zware belastingen voor het water.  
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Andere belangrijke invloeden zijn de bladinval van bomen en struiken die naast de watergang 
staan, de invloed van (het voeren van) eenden en drijfafval. 
 
De toestand van het stedelijk water kan op verschillende manieren worden geanalyseerd. Veel-
al worden monsters genomen van de waterfase en soms ook van de waterbodem. Deze mon-
sters worden geanalyseerd op de chemische samenstelling waarmee kan worden beoordeeld 
hoe de watergang nu bij staat. Om te analyseren hoe de watergang ecologisch functioneert in 
relatie tot de afgelopen jaren, kan worden overgegaan tot een ecologische scan waarbij de sa-
menstelling van de waterplanten en eventueel het waterbodemleven wordt geanalyseerd. Op 
basis hiervan kan worden beoordeeld of de watergang ecologisch 'goed' of 'slecht' (onderver-
deeld in enkele klassen) functioneert. En om de relatie van de verschillende bronnen te analy-
seren kan overgegaan worden tot het maken van een massabalans of een model die de ver-
houding en invloed van de bronnen kan weergeven. 
 
Eén van de theoretische modellen die worden gebruikt om de invloed van de overstorten op het 
watersysteem te toetsen is TEWOR. Met deze toets wordt een score berekend op basis van de 
effecten op het zuurstofgehalte in het oppervlaktewater. Het is een toets die de korte termijn 
effecten op het zuurstofgehalte beoordeeld als gevolg van de overstorten (effect binnen enkele 
dagen). Deze toets wordt ingezet bij de beoordeling van de basisinspanning van het gemeente-
lijk rioolstelsel. Hoe deze toets wordt toegepast kan verschillen, maar meestal wordt uitgegaan 
van een relatief schoon systeem (onderhoud is op orde). De effecten die dan optreden zijn dan 
ook echt de effecten als gevolg van een overstort. Goed beheer van de watergang is hierbij dus 
het uitgangspunt. Een andere manier van gebruik is het nabootsen van de werkelijke situatie 
door ook andere effecten mee te nemen. Dit geeft een realistischer beeld, maar effecten kun-
nen dan niet alleen aan de overstort worden toegeschreven (meervoudige interpretatie). Voor 
beide is wat te zeggen, maar voor beide geldt ook zeker dat het hoe dan ook een theoretisch 
model blijft. De volumes van de overstort worden immers bepaald met een (weliswaar gedetail-
leerd) model. En de watergangen in het TEWOR model zijn veelal gebaseerd op de leggerge-
gevens van het waterschap.  
 
In de praktijk kunnen andere factoren ook een belangrijke rol spelen, met name in die water-
gangen met minder stroming. Een dikke sliblaag op de bodem kan lokaal voor een sterke in-
vloed zorgen in de watergang (en overlast voor omwonenden). Sterke verrijking van het sys-
teem met voedingsstoffen (o.a. door een dikke sliblaag en een overstort) kunnen zorgen voor 
een krooslaag en daarmee sterk verminderde zuurstofinbreng vanuit de lucht. Overhangende 
bomen kunnen zorgen voor bladinval (en dus slibophoping) en het afvangen van licht waardoor 
waterplanten minder de kans krijgen zich te ontwikkelen. En slecht onderhouden kunstwerken 
kunnen zorgen voor verminderde doorstroming of aanvoer van water. Deze invloeden kunnen 
leiden tot klachten over de toestand van een watergang doordat deze bijvoorbeeld stinkt of lelijk 
is. Dit soort factoren (klachten, ecoscans, andere stoffen dan zuurstof) zijn van belang bij een 
uitgebreide analyse van het watersysteem waarbij dus breder wordt gekeken dan alleen zuur-
stof. 

 

Als het in Nederland regent, kunnen dit kleine kortdurende buien zijn, een druilerige regendag 

of een zware onweersbui. In steden en dorpen wordt dit regenwater opgevangen in het riole-

ringsstelsel en vervoerd naar de plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de zomer kunnen 

zware (onweers)buien vallen waaruit zoveel regen valt dat het rioolstelsel vol raakt. Om te voor-

komen dat water op straat komt en eventueel de huizen instroomt, kan het rioolstelsel het over-

tollige regenwater kwijt door het te lozen in een nabijgelegen watergang. De plek waar dit ge-

beurt, noemt men een “overstort”. Afhankelijk van de grootte van het rioleringsstelsel zijn er één 

of meerdere overstorten aanwezig. Helaas wordt niet alleen regenwater geloosd, maar komt 

ook huishoudelijk afvalwater mee. Het effect van dit vieze water op de waterkwaliteit wordt be-

rekend met TEWOR. Hierbij is het gehalte zuurstof in het water zeer belangrijk. 

 

TEWOR is ingebouwd in het waterkwaliteitsmodel Duflow. Met dit model wordt een berekening 

uitgevoerd, waarvoor de sloten en kanalen binnen de gemeente zijn opgenomen. Het water-

kwaliteitsmodel berekent het effect van pieklozingen op de zuurstofhuishouding. De pieklozin-

gen zijn de maximale overstortingshoeveelheden die eenmaal per 1, 2, 5 en 10 jaar voorkomen. 
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Zodoende kan de verspreiding van het overstortwater worden berekend. Hierbij worden enkele 

processen meegenomen die zich in het water afspelen, zoals: 

• De afbraak van stoffen in huishoudelijk afvalwater. Hierdoor daalt het zuurstofgehalte in het 

water. 

• De ‘inslag’ van zuurstof vanuit de lucht in het water (ook wel “reaeratie” genoemd). Hierdoor 

stijgt het zuurstofgehalte in het water. Dit is onder andere afhankelijk van de snelheid waar-

mee het water stroomt. 

 

Gemiddeld is de zuurstofconcentratie in het water 7 mg/l, wat een redelijk goede waarde is. In 

goed stromend water kan dit oplopen tot bijvoorbeeld 10 mg/l. In langzaam of stilstaand water 

kan het zuurstofgehalte zakken tot onder de 4 mg/l. TEWOR berekent wat het minimale zuur-

stofgehalte is na de overstortlozing en hoe lang het zuurstofgehalte onder 3 mg/l zakt. Deze 

grens van 3 mg/l is een ecologische grens; beneden deze waarde is er een grote kans op vis-

sterfte en is het schadelijke effect op de ecologie ter plaatse groot. Vandaar ook dat de duur 

van belang is; hoe langer zuurstofloosheid optreedt hoe slechter dit is voor het watermilieu. 

 

De berekende zuurstofdaling in het water wordt vertaald naar een score, de zogenoemde TE-

WOR score. De TEWOR score is een gewogen gemiddelde van de scores bij verschillende 

herhalingstijden (maximale overstortingshoeveelheden die eenmaal per 1, 2, 5 en 10 jaar voor-

komen), waarbij de effecten zwaarder meetellen naarmate ze vaker optreden. De score loopt 

van 0 (goed) tot 10 (slecht). In tabel 6.1 is de opbouw van de TEWOR score weergegeven. 

 

Tabel 6.1  Opbouw TEWOR scores 

Duur onderschrijding grenswaarde O2 

Stadswateren 

Berekende minimum 

concentratie O2 

< 1 dag > 1 dag 

< 1 9 10 

1-2 6 7 

2-3 3 4 

3-5 1 1 

> 5 0 0 

 

• TEWOR score kleiner dan 5: de overstort zorgt niet voor een te laag gehalte aan zuurstof. 

Maatregelen zijn niet noodzakelijk; 

• TEWOR score groter of gelijk dan 5: dit betekent een knelpunt. Aanvullende maatregelen 

zijn noodzakelijk.  

 

Omdat de vuillast (de concentratie Biologisch Zuurstof Verbruik) van overstortingen kan varië-

ren, worden naast een berekening met een vuillast van 100 % ook berekeningen met een vuil-

last van 50 % en 200 % uitgevoerd. Deze berekeningen geven inzicht in de gevoeligheid van de 

zuurstofhuishouding voor de vuillast van het overstortende water. In totaal zijn dus 12 (4 x 3) 

berekeningen nodig. De scores worden weergegeven op een kaart waarbij de watergangen de 

kleur krijgen van de score. Dit geeft inzicht in de ruimtelijke verspreiding van de effecten van de 

lozingen. In tabel 6.2 zijn de kleurcodes weergegeven. 

 

Tabel 6.2  Beoordelingstabel op basis van TEWOR scores voor bepaling noodzaak  

  tot het treffen van maatregelen 

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Tewor score:  

Vuillast 0 - 2,5 2,5 - 5 5 - 7,5  7,5 - 10 

50% Geen knelpunt Aandachtspunt Knelpunt Knelpunt 

100% Geen knelpunt Aandachtspunt Knelpunt Knelpunt 

200% Geen knelpunt Geen knelpunt Aandachtspunt Knelpunt 

 

Watergangen die geel of rood kleuren zijn een knelpunt waarvoor dus aanvullende maatregelen 

noodzakelijk zijn. Deze maatregelen kun je opnemen in de berekening om te kijken of het knel-

punt weg gaat. 
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6.3.3 Gegevens 

Ten opzichte van de toetsing in 2006 zijn enkele aanpassingen in het systeem doorgevoerd, 

waarna enkele scenario’s zijn berekend. In alle gevallen zijn de werkelijke duikerafmetingen 

gebruikt en is de sliblaag meegenomen. Een sliblaag consumeert zuurstof door de aanwezige 

bezonken afbreekbare stoffen. Rondom een overstort is deze sliblaag vaak dikker en vraagt 

meer zuurstof dan in onbeïnvloede systemen. Daarnaast wordt de invloed hiervan op het zuur-

stofgehalte in het water groter naarmate het water stilstaat. In bijlage 7 zijn de invoergegevens 

van de TEWOR berekeningen opgenomen. 

 

Bij de begraafplaats bestaat de mogelijkheid om vanuit de boezem water in te laten in de MZM-

polder. Vanuit de boezem geredeneerd spreken we hierna van een uitlaat. Deze uitlaat wordt 

normaal gesproken alleen geopend als het waterpeil en/of de waterkwaliteit in de MZM polder 

moet worden hersteld. Uit metingen ter plaatse bedraagt het debiet bij de uitlaatconstructie 3 l/s. 

De TEWOR berekeningen zijn uitgevoerd met en zonder deze uitlaat. De hertoetsing is echter 

uitgevoerd zonder de uitlaat, aangezien dit overeenkomt met de toetsing uit 2006 en dit een 

‘worse case’ situatie is. 

 

In de nabije toekomst zal het watersysteem verder worden aangepast in combinatie met het 

verbreden van de snelweg A4. In de huidige situatie loopt de watergang nog onder de snelweg 

door en staat deze in open verbinding met de boezem. Door de verbreding van de A4 zal de 

watergang worden afgesloten net ten noorden van de A4. Dit is meegenomen in de berekenin-

gen van de toekomstige situatie. Samenvattend gaat het om de volgende scenario’s (zie figuur 

6.1): 

• Huidige situatie (de hertoetsing); 

• Huidige situatie en een uitlaat van 3 l/s ter hoogte van de begraafplaats; 

• Toekomstige situatie met op sommige plaatsen grotere duikerafmetingen en geen doorgang 

onder de A4 (autonome ontwikkeling “knip Munnikkenwetering”) 

• Toekomstige situatie met op sommige plaatsen grotere duikerafmetingen, geen doorgang 

onder de A4 en een uitlaat van 3 l/s ter hoogte van de begraafplaats. 

 

Huidige Situatie 100% Zonder uitlaat Huidige situatie 100% Met uitlaat 

  



Waterkwaliteit 

 

99087374 - Haan/KW, revisie 2

Pagina 41 van 83

 

 

Toekomstige situatie 100% Zonder uit-

laat 

Toekomstige situatie 100% Met uitlaat 

  
Figuur 6.1 Verschillende varianten in huidige en toekomstige situatie met en zonder uitlaat 

 

 

Tabel 6.3 Afmetingen duikers Huidige en toekomstige situatie 

Code  

(Oud) 

Code 

(Nieuw) 

 

Type Lengte 

m 

Huidige  

Afmeting 

mm ø 

Huidige 

B.o.k. 

NAP +m 

 

Toekomstige 

Afmeting 

mm ø 

Toekomstige 

B.o.k. 

NAP +m 

 

? DU-450 Rond 7 400 -1.20 600 -1.00 

? DU-505 Rond 7 400 -1.20 600 -1.00 

D53 DU-543 Rond 13 800 -1.35 800 -1.35 

D54 DU-470 Rond 23 500 -1.00 800 (2x) -1.10 

D55 DU-625 Rond 25 1.500 -1.75 1.500 -1.75 

D58 DU-155 Rond 26 400 -1.20 800 (2x) -1.10 

D59 DU-25 Rond 48 400 -0.95 800 (2x) -1.10 

D60  Rond 7 400 -1.00 400 -1.00 

D61  Rond 7 400 -1.00 400 -1.00 

D62 DU-335 Recht 55 
2.000* 

1.000 
-1.40 

2.000* 

1.000 
-1.40 

 

In figuur 6.2 zijn de duikers weergegeven van het watersysteem. In tabel 6.3 staan de afmetin-

gen weergegeven van de duikers zoals die zijn gebruikt in de hertoetsing. In de toekomstige 

situatie zullen sommige duikers worden vergroot of worden meerdere duikers geplaatst. Afme-

tingen van deze toekomstige situatie zijn ook in tabel 6.3 weergegeven. Deze komen overeen 

met de gegevens in tabel 5.2.  
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Figuur 6.2 Aanwezige duikers 

 
6.3.4 Hertoetsing huidige situatie (zonder uitlaat 3 l/s) 

Het verloop van de zuurstofconcentratie in de watergang na een overstort wordt bepaald door 

de eigenschappen van het ontvangende water en de vracht aan zuurstofvragende stoffen in het 

overstortwater. Deze vracht is bepaald aan de hand van kennisregels voor gemiddelde over-

storten. In de realiteit kunnen deze vrachten sterk uiteenlopen. Voor de beoordelingsresultaten 

is daarom een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Daarbij is de invloed nagegaan van een halve-

ring (50%) en van een verdubbeling (200%) van de vuilvrachten. Deze variatie wordt geacht 

model te staan voor de onzekerheden die voorkomen in zowel de berekeningen van de vrach-

ten, als in de berekeningen van de effecten op de waterkwaliteit.  

 

De vuilvracht wordt bepaald door een bepaald volume overstortwater dat gedurende een perio-

de van 6 uur in het oppervlaktewater terecht komt. In tabel 6.4 zijn de betreffende volumes 

overstortwater per herhalingstijd weergegeven. Tevens is in deze tabel het gemiddelde over-

stortdebiet berekend bij een bepaalde herhalingstijd. Er is derhalve “worst case” gerekend: 

overstort R120 is en blijft aanwezig. Zoals reeds eerder verwoord zal in Waterhuishoudingsplan 

Plantage worden bezien of bij het aanpassen/uitbreiden van de riolering voor de daar voorziene 

woningbouw deze overstort kan worden verminderd of verwijderd. Dit zal te allen tijde een posi-

tief effect hebben op onderstaande TEWOR uitkomsten.  

 

In figuur 6.3 zijn de resultaten weergegeven van de TEWOR-toetsing van de huidige situatie bij 

een vuilvracht van 50%, 100% en 200%.  

 

Tabel 6.4 Overstortdebiet ter plaatse van riooloverstort 120 bij verschillende 

   herhalingstijden 

Herhalingstijd  

T = 1 jaar *) T = 2 jaar *) T = 5 jaar *) T  = 10 jaar *) 

Tijdsduur overstort 6 uur  6 uur  6 uur  6 uur  

Overstortvolume 133 249 694 709 

Gemiddeld over-

stortdebiet 

6,2 l/s 11,5 l/s 32,1 l/s 32,8 

*) De term T = 1 jaar wil zeggen dat de kans van optreden één keer per jaar is; de term T = 2 jaar betekent 

een kans van één keer per 2 jaar , enz. 
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TEWOR-score 100% Overstort 120 

 
TEWOR-score 50% TEWOR-score 200% 

  

Figuur 6.3 TEWOR-score overstort 120 bij een vuilvracht van 50%, 100% en 200%  

 

Bij een vuilvracht van 100% neemt de zuurstofconcentratie tijdelijk af als gevolg van de over-

stort, maar dit is volgens TEWOR geen knelpunt maar een aandachtspunt (groen). Wat betreft 

de gevoeligheidsanalyse is vinden bij een vuilvracht van 50% geen knelpunten plaats met de 

zuurstofhuishouding. Een 200% vuilvracht geeft wel een knelpunt in de watergang ter hoogte 

van de Berkenkade (rood).  

 

De watergang waar de overstort op loost is vrij smal en doodlopend waardoor de doorspoeling 

gering is. Door de aanwezigheid van de dikke sliblaag op de waterbodem wordt ook in normale 

omstandigheden zuurstof onttrokken zodat de gemiddelde zuurstofconcentratie rond de 4 mg/l 

ligt. Als de overstort geloosd heeft, zullen daarom sneller zuurstofloze omstandigheden ont-

staan, wat gepaard kan gaan met stankoverlast. Uit de modeltoetsing blijkt dat dit alleen ge-

beurt bij zwaardere buien (T = 5 jaar en T = 10 jaar) of met een grotere vuilvracht (200%).  

 

De boezemwatergangen in het deelplangebied zijn een groot deel van het jaar bedekt met 

kroos. Door kroosdekken kunnen zuurstofloze omstandigheden in de waterlaag ontstaan, om-

dat de diffusie van zuurstof vanuit de lucht wordt belemmerd. Bovendien verbruikt het rottings-

proces van het afgestorven kroos op de bodem ook veel zuurstof. In geval van overstorten kun-

nen op watergangen die zijn dichtgegroeid met kroos dus eerder zuurstofloze omstandigheden 

ontstaan. Dit kan mogelijk verklaren dat door de bewoners afgelopen jaren geen vissen meer 

zijn waargenomen. 

 
6.3.5 Scenario’s 

Zoals in subparagraaf 6.3.3 is aangegeven zijn de volgende scenario’s geanalyseerd: 

• Huidige situatie (de hertoetsing); 

• Huidige situatie en een uitlaat van 3 l/s ter hoogte van de begraafplaats; 

• Toekomstige situatie met op sommige plaatsen grotere duikerafmetingen en geen doorgang 

onder de A4; 
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• Toekomstige situatie met op sommige plaatsen grotere duikerafmetingen, geen doorgang 

onder de A4 en een uitlaat van 3 l/s ter hoogte van de begraafplaats. 

 

De hertoetsing is besproken in de vorige subparagraaf. In deze subparagraaf zijn de resultaten 

van de varianten weergegeven. Hiervan zijn alleen de 100% uitkomsten weergegeven. In figuur 

6.4 zijn de verschillende varianten doorberekend bij een vuilvracht van 100%.  

 

Huidige situatie100% zonder uitlaat Huidige situatie (100%) met uitlaat 

Toekomstige situatie (100%) zonder uitlaat Toekomstige situatie (100%) met uitlaat 

 

Figuur 6.4 TEWOR-score overstort 120 in de huidige en toekomstige situatie met en zonder 

uitlaat 

 

Uit figuur 6.4 blijkt dat de aanpassingen van de duikers en het afsluiten van de watergang bij de 

snelweg, een licht gunstig effect hebben op de zuurstofconcentratie in de boezem. Dit komt 

doordat het water slechts één kant op kan en door grotere duikers stroomt. De situatie veran-

dert niet of nauwelijks als er water wordt uitgelaten via KB15 ter hoogte van de begraafplaats. 

Het uitlaatdebiet van 3 l/s bij KB15 is niet toereikend om bij een overstortsituatie een effectieve 

doorstroming te bereiken. Rondom overstort 120 verandert de situatie niet. Dit is beter te zien in 

figuur 6.5. Deze geeft de “zuurstof-dip” in de tijd weer ter plaatse van de overstort zelf. 

 

Rijnland kwam in haar berekeningen van 23 juli 2007 tot de conclusie dat KB15 wel voor vol-

doende doorstroming zou zorgen. De doorstroming is echter berekend voor normale omstan-

digheden. In extreme omstandigheden, waarbij ook overstort via R120 plaatsvindt, is het uit-

laatdebiet echter niet toereikend, zoals hierboven is geconcludeerd.  
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Huidige situatie(100%) zonder uitlaat Huidige situatie (100%) met uitlaat 
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Toekomstige situatie (100%) zonder uitlaat Toekomstige situatie(100%) met uitlaat 
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Figuur 6.5 Zuurstofconcentratie ter plaatse van overstort 120 bij een vuilvracht van 100% bij 

T=01, T=02, T=05 en T=10  

 

Uit figuur 6.5 valt af te leiden dat de scenario’s nauwelijks verbetering ten aanzien van de zuur-

stofhuishouding ter hoogte van de overstort te zien geven. Dit heeft vooral te maken met de 

slechte doorspoeling in dit deel van het watersysteem. Tevens is de slechte uitgangssituatie 

door de sliblaag van erg grote invloed. Dit effect is tweeledig: allereerst is door aanwezigheid 

van de sliblaag de initiële waarde van het zuurstofgehalte ter plaatse al verlaagd tot 4 mg/l, 

daarnaast beperkt de sliblaag het doorstroomprofiel van de watergang met 20%. Het “verwijde-

ren” van de sliblaag in het model zal daardoor een beter resultaat geven. 

 
6.3.6 Conclusies 

In de huidige situatie ontstaat volgens de TEWOR toetsing in de boezemwatergang langs de 

Persant Snoepweg geen knelpunt in de zuurstofhuishouding. In TEWOR termen is er echter wel 

sprake van een aandachtspunt. Dit blijft zo in de toekomstige situatie. De toekomstige verande-

ringen in het watersysteem (vergroten duikers, geen doorgang onder de A4, uitlaat van water) 

hebben nog onvoldoende effect op de zuurstofhuishouding. Om het stankprobleem te verhelpen 

wordt aanbevolen om de watergang te baggeren. Uit de toetsing van 2006 is gebleken dat dit 

gunstig is voor de zuurstofconcentratie. De gemeente Leiderdorp heeft inmiddels aangegeven 

dat de watergangen zullen worden gebaggerd (voorgenomen maatregel). 

 

De TEWOR toetsing heeft alleen betrekking op de zuurstofhuishouding in het water. Hoewel de 

TEWOR toetsing niet alarmerende resultaten oplevert voor riooloverstort 120, feit blijft dat om-

wonenden klagen over stankoverlast. Zie ook paragraaf 6.2. Hun bevindingen wijken daarmee 

af van de berekeningsresultaten uit de TEWOR toetsing. 

 

Volgens omwonenden hebben baggerwerkzaamheden in het verleden niet geleid tot een struc-

turele verbetering van de waterkwaliteit. Wellicht zijn aanvullende maatregelen aan de bron 

noodzakelijk, zoals 

• het plaatsen van randvoorzieningen (aanleggen bergbezinkbassin);  
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• het afkoppelen van verhard oppervlak van het gemengde rioleringsstelsel (daarmee vermin-

derd de vuilvracht uit de overstort), of  

• het verplaatsen van de overstort naar een deel van de boezem met betere doorspoeling. 

 

Leiderdorp heeft toegezegd de waterkwaliteit te monitoren. Hiermee is op 1 februari 2008 een 

aanvang genomen. Bovengenoemde aanvullende maatregelen zullen moeten worden overwo-

gen zodra uit deze monitoring blijkt dat de baggerwerkzaamheden geen verbetering in de wa-

terkwaliteit te zien geven. Pas als hieruit blijkt dat de brongerichte maatregelen niet tot nauwe-

lijks effect hebben op het bereiken van “gezond water”, kan worden overwogen of andere mid-

delen moeten worden ingezet (bijvoorbeeld gericht doorspoelen, beluchting door fontein, aan-

brengen helofytenfilter). In paragraaf 6.5 (tussentijdse meetresultaten) wordt hierop teruggeko-

men.  

 
6.4 Overige bronnen 

 

Emissies vanuit het slib op de bodem van de watergangen 

Het slib op de bodem van de watergangen is een belangrijke bron van emissies van voedings-

stoffen (fosfaten, nitraten) naar het oppervlaktewater. De gemeente Leiderdorp is voornemens 

om de watergangen in het deelplangebied te baggeren. Daarmee wordt deze bron grotendeels 

opgeheven. Baggerwerk zal periodiek moeten worden herhaald. 

 

Bladval en schaduw van bomen langs watergangen 

In het deelplangebied komen veel bomen langs de watergangen voor. De aangroei van de sli-

blaag wordt in belangrijke mate veroorzaakt door bladval in het water. Door afbraakprocessen 

komen voedingsstoffen vrij die de kwaliteit van het water nadelig beïnvloeden. Het voorkomen 

van bladval is alleen mogelijk door het kappen van bomen. Tot deze drastische maatregel zal 

vooralsnog niet worden overgegaan. 

 

Hoge concentraties voedingsstoffen in het omringende boezemwater 

Het water in het boezemstelsel van Rijnland wordt gekenmerkt door hoge concentraties voe-

dingsstoffen. De oorzaak hiervan moet vooral worden gezocht in de landbouwsector. Deze ho-

ge achtergrondconcentraties zijn ook van invloed in het deelplangebied Begraafplaats en om-

geving. De gemeente Leiderdorp kan hierop geen invloed uitoefenen. 

 
6.5 Monitoring water(bodem)kwaliteit boezemwatergangen 

De gemeente Leiderdorp is op 1 februari 2008 gestart met de uitvoering van een monitoring-

plan. Tweemaandelijks wordt de fysisch-chemische waterkwaliteit gemeten op drie vaste meet-

punten in het deelplangebied (zie figuur 6.6). Om ook de effecten van ingrepen zoals het ver-

ruimen van duikers en baggerwerk te kunnen meten, worden de metingen doorgezet tot eind 

2009. Eén keer per jaar, bij voorkeur in de maand juni/juli, wordt tevens een ecologische beoor-

deling uitgevoerd.  

 

De ecologische beoordeling dient samen met de gemeten fysisch-chemische waterkwaliteit. 

voor de onderbouwing van het bereiken van de doelstelling “gezond water”. 

 

Eenmalig is een bemonstering op lijkvocht uitgevoerd in de watergang langs de bestaande be-

graafplaats. De resultaten hiervan zijn toegelicht in paragraaf 6.2. Verder zal het slib ook een-

malig worden bemonsterd. 
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Figuur 6.6 Toekomstige waterhuishoudkundige structuur met drie meetpunten monitoring  

  waterkwaliteit 

 

Fysisch-chemisch onderzoek waterkwaliteit 

Het fysisch-chemisch onderzoek bestaat uit veldwaarnemingen en analyses van watermon-

sters. In tabel 6.5 zijn de fysisch-chemische parameters verzameld. 

 

Tabel 6.5 Overzicht te onderzoeken fysisch-chemische parameters 

Parameters fysisch-chemische waterkwaliteit Aantal malen/analyses 

Veldwaarnemingen 

temperatuur veld, veldwaarneming kleur, veldwaar-

neming geur, doorzicht (cm), waarnemingen kroos-

dekken  

 

12 in 2 jaar 

Analyses 

pH, EGV, tot P, ortho P, NH4, NO3, NO2, NKj, tot N, 

Cl, zwevend stof, chlorofyl a, BZV, O2 

 

12 in 2 jaar 

 

Ecologisch onderzoek  

Eenmaal per jaar – in ieder geval voordat er wordt geschoond - wordt een vegetatieopname van 

de water- en oevervegetatie gemaakt op de locaties van de meetpunten. Het beste tijdstip hier-

voor is naar verwachting juni, maar dat dient in overleg met de waterbeheerder te worden vast-

gesteld (in verband met het tijdstip van schonen). Hierbij wordt dan tevens verslag gedaan van 

de dikte van de sliblaag, de diepte van de watergang, de helling van het talud, de mate van 

stroming en veldkenmerken als de aanwezigheid van schaduw, bladval, hondenpoep, eenden, 

beschoeiing, etc. Dit biedt meer inzicht in de verklarende factoren voor een eventueel mindere 

waterkwaliteit. 
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Onderzoek begraafplaats 

Het oppervlakwater in de watergang langs de begraafplaats is eenmalig onderzocht op de vol-

gende stoffen: 

• Putrescine 

• Cadaverine 

• Azijnzuur 

• Fenol 

• Sulfide  

• de zware metalen Cadmium, Lood en Kwik 

 

Onderzoek sliblaag 

Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden die Leiderdorp eenmalig in het deelplangebied zal 

uitvoeren, moet de bagger worden bemonsterd om de “verontreinigingsklasse” te kunnen bepa-

len (van klasse 0 tot en met 4). Hiervoor moet o.a. worden bemonsterd op droge stofgehalte, 

organisch stofgehalte, zware metalen, PAK, EOX (conform de NVN 5720).  

 

Aanvullend hierop zal Leiderdorp eenmalig ter plaatse van overstort 120 en ter plaatse van de 

duiker DU-25 het slib aanvullend bemonsteren op aanwezigheid van niet-afbreekbare stoffen 

die in het rioolwater kunnen voorkomen zoals zware metalen, polycyclische aromatische kool-

waterstoffen (PAK) en organische microverontreinigingen en op het sediment zuurstofgebruik. 

 

De baggerwerkzaamheden worden door Leiderdorp voorbereid en zullen vermoedelijk begin 

2009 plaatsvinden.  

 
6.6 Tussentijdse resultaten 

Op 10 juli 2008 zijn de resultaten van de eerste drie meetrondes (februari, april en mei) tussen-

tijds gerapporteerd. De voorlopige conclusies zijn hieronder beschreven. 

 

Fysisch-chemische kwaliteit 

Er is op alle drie de meetpunten sprake van een voedselrijk watersysteem. Dit blijkt uit de hoge 

concentraties stikstof en fosfaat en chlorofyl. Verder is zuurstof een duidelijk knelpunt voor de 

waterkwaliteit. De lage zuurstofgehalten hangen waarschijnlijk samen met de dikke baggerlaag 

in combinatie met een kroosdek en de afwezigheid van een onderwatervegetatie. Meetpunt 3 

heeft de minst slechte waterkwaliteit. Op dit meetpunt is de aanwezigheid van de riooloverstort 

dus niet merkbaar. 

 

In vergelijking met de meetronden in 2001-2002 (Hoogheemraadschap van Rijnland, 2002) lijkt 

er een toename te zijn in de voedselrijkdom. 

 

Ecologische waterkwaliteit 

De onderzochte boezemwatergangen bevatten geen water- en oevervegetatie en worden ge-

kenmerkt door een kroosdek en een dikke baggerlaag. Als gevolg van de afbraak van de orga-

nische baggerlaag komt er een onaangename geur vrij. De dikke baggerlaag hangt waarschijn-

lijk samen met bladval, het inspoelen van maaiafval, achterstallig baggerwerk en, ter plaatse 

van meetpunt 3, de aanwezigheid van riooloverstort R120. 

 

Het tussentijdse rapport is integraal opgenomen in bijlage 11 van het waterhuishoudingsplan. 

De metingen worden tweemaandelijks voortgezet tot eind 2009 (tot minimaal een half jaar na 

gereedkomen van de in 2009 uit te voeren baggerwerkzaamheden door Leiderdorp).
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7 Resumé 

In het W4 deelplangebied Begraafplaats en omgeving te Leiderdorp zullen ingrepen plaatsvin-

den die consequenties hebben voor de waterhuishouding en de waterkwaliteit in het boezem-

systeem binnen het deelplangebied. De ingrepen betreffen het afsluiten van de Munnikkenwete-

ring, in verband met het verbreden en verdiepen van de A4, en de uitbreiding van de begraaf-

plaats aan de Hoogmadeseweg (autonome ontwikkelingen). Hiervoor is inmiddels een Keurver-

gunning (V.43556) afgegeven door het Hoogheemraadschap van Rijnland. De voorziene wo-

ningbouw in deelgebied Plantage (poldersysteem) wordt in een apart Waterhuishoudingplan 

Plantage uitgewerkt. 

 

In aansluiting op de Keurvergunning heeft Rijnland de gemeente Leiderdorp op 25 juni 2007, 

kenmerk 07.18862, schriftelijk verzocht om een waterhuishoudingplan op te stellen voor het 

gedeelte van het boezemgebied en de Kalkpolder tussen de A4 en de Persant Snoepweg. De 

gemeente heeft in overleg met Rijnland besloten om twee afzonderlijke waterhuishoudingplan-

nen op te stellen. Het boezemsysteem worden beschreven in het voorliggende waterhuishou-

dingplan Begraafplaats en omgeving. Het poldersysteem wordt, tezamen met de ontwikkeling 

van het woningbouwplan Plantage, uitgewerkt in het nog op te stellen waterhuishoudingplan 

Plantage. Hiermee zal in oktober 2008 worden aangevangen. 

 

Toekomstige waterhuishoudkundige situatie 

De begraafplaats wordt in twee fasen uitgebreid volgens fase 2a in figuur 4.1. Daarbij wordt de 

grote plas vooralsnog gehandhaafd. De eerste fase van de uitbreiding van de begraafplaats 

wordt gerealiseerd tussen de oude boerderij aan Oude Hoogmadeseweg 42 en de grote plas. 

Voor de tweede fase komt het huidige volkstuinencomplex in aanmerking. 

  

In de toekomstige situatie komt de waterverbinding naar de Does, via de Munnikkenwetering, te 

vervallen. Het boezemwater in de omgeving van de begraafplaats staat dan alleen nog via de 

westelijke route richting Oude Rijn in verbinding met het boezemsysteem van Rijnland.  

 

Voor het toekomstige waterhuishoudkundige systeem voor de begraafplaats en omgeving zijn 

vier varianten beschouwd: 

• Boezemsysteem (figuur 4.2) 

• Poldersysteem met verlegde polderkade (figuur 4.3) 

• Beheerst boezemsysteem met verlegde kade (figuur 4.4) 

• Boezemsysteem met verlegde boezemkade in Essenpark (figuur 4.5) 

 

De vier varianten zijn beoordeeld op de aspecten veiligheid, waterpeilstijging, waterberging, 

waterkwaliteit, waterbeleid, aanlegkosten en maatschappelijke aspecten (zie tabel 7.1).  
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Tabel 7.1  Beoordeling van de varianten 

VARIANT ASPECT 

1 2 3 4 

Veiligheid o o/+ o/+ o 

Waterpeilstijging + - +/o/- + 

Waterberging + + + + 

Waterkwaliteit o o o o 

Waterbeleid o - o/- o 

Aanleg- en beheerkosten + - - + 

Maatschappelijke aspecten - + + + 

Legenda:  + gunstig o neutraal - ongunstig  

 

Uit de beoordeling volgt dat Variant 4 op alle aspecten overwegend neutraal tot gunstig scoort, 

terwijl de andere varianten op minstens één aspect ongunstig scoren. Variant 1 scoort alleen 

negatief op het maatschappelijke aspect, omdat een waterkering op particulier terrein door Lei-

derdorp en de bewoners niet wenselijk wordt geacht. Variant 3 is niet wenselijk vanwege de 

hoge aanleg- en onderhoudskosten die verband houden met een dubbel uitgevoerd wateraf-

voersysteem ter plaatse van de Persant Snoepweg. Rijnland heeft in een schriftelijke reactie (7 

juli 2008, kenmerk 08.16049) aangegeven niet in te stemmen met de Varianten 2 en 3. Deze 

beide varianten zijn namelijk strijdig met het beleid van Rijnland. 

 

Op basis van de beoordeling en de reactie van Rijnland wordt door de gemeente Leiderdorp 

uitgegaan van realisatie van Varianten 1 of 4 (handhaven van het boezemsysteem met of zon-

der verlegde boezemkade).  

 

Boezemkade 

Het aanwijzen of verleggen van de boezemkade is aan Rijnland. Een definitieve ligging wordt 

door Rijnland gemaakt na een juridische, planologische en technische toets. Deze toetsing richt 

zich, qua ligging van de kade, op de openbare weg Essenpark. Leiderdorp heeft, als eigenaar 

van de weg, aangegeven bereid te zijn hieraan samen met Rijnland medewerking te geven, 

mits uit de toetsing blijkt dat dit mogelijk is en dit voor de gemeente financieel en qua impact op 

de overige omwonenden haalbaar wordt geacht. In de toets worden onder andere de bijbeho-

rende afmetingen (zie bijlage 12) nader beschouwd en de noodzakelijke maatregelen in beeld 

gebracht. Bij aanwijzen van de ligging op de weg Essenpark dient bij het noodzakelijke aanpas-

sen ervan rekening te worden gehouden met de huidige hoogteligging van aangrenzende tui-

nen en opritten. Tevens vragen de bewoners nadrukkelijk aan Rijnland om bij deze aanwijzing 

alleen de openbare ruimte met de ligging van de boezemkade te belasten, waardoor de particu-

liere terrreinen worden ontzien. De toets door Rijnland is in voorbereiding en vermoedelijk eind 

september 2008 gereed 

 

De toekomstige ligging van de waterkering verandert de inrichting en werking van het boezem-

systeem niet: variant 1 en 4 zijn daarmee identiek voor de door Leiderdorp uit te voeren maat-

regelen en werkzaamheden in het boezemsysteem.  

 

Duikers in het toekomstige watersysteem 

Conform de afspraken die in 2003 zijn gemaakt tussen de gemeente Leiderdorp en Rijnland 

worden in het boezemsysteem vier nieuwe, ruim gedimensioneerde duikers aangelegd. Vol-

gens het destijds opgestelde maatregelenplan dienen deze duikers mede ter verbetering van de 

waterkwaliteit in de boezemwatergangen na het afsluiten van de Munnikkenwetering. De dui-

kers in het boezemsysteem zijn in dit waterhuishoudingsplan nader beschouwd en zullen in 

2008 worden verruimd zoals beschreven in onderstaande tabel 7.2. Hierin zijn de afmetingen 

van alle duikers in het boezemsysteem binnen het plangebied samengevat (de te handhaven 

en te vervangen duikers).  
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Tabel 7.2  Afmetingen en hoogteligging duikers boezemwatergang tussen begraafplaats en 

  Oude Rijn 

Duiker Kruising Lengte Huidige  

afmeting 

Toekomstige 

afmeting 

B.O.K.*) 

  m mm mm m t.o.v. NAP 

DU-450 Oude Hoogmade-

seweg 

7 Ø 400 Ø 600 - 1,00 

DU-625 Hoogmadeseweg 25 Ø 1.500 Ø 1.500 ongewijzigd 

DU-543 Wilgenpark 13 Ø 1.000 Ø 1.000 ongewijzigd 

DU-470 Essenpark 23 Ø 500 Ø 800 (2x)  - 1,10 

DU-25 Persant Snoep-

weg 

48 Ø 400 Ø 800 (2x) - 1,10 

DU-155 Tollenaerssingel 26 Ø 400 Ø 800 (2x) - 1,10 

DU-335 Van der Valk 

Boumanweg 

55 2000x1000 

(b x h) 

2000x1000 

(b x h) 

ongewijzigd 

KU12 Oprit boerderij 8 niet aanwezig Ø 600 - 1,00 

*) B.O.K.  = binnen onderkant duiker  

 

Hiermee wordt voldaan aan de door Rijnland gestelde eisen (dimensies) aan afvoercapaciteit, 

opstuwing en peilstijging. Het aanpassen van de duikers zal door de gemeente Leiderdorp wor-

den uitgevoerd. Dit zal voorafgaand daaraan aan de omwonenden per brief worden gecommu-

niceerd.  

 

Boezemplas en compenseren demping 

De grote plas nabij de begraafplaats blijft vooralsnog gehandhaafd.  

 

In de eerste fase van de uitbreiding van de begraafplaats wordt een watergang aangelegd met 

circa 1.100 m² open water als compensatie voor een waterbergingstekort in de Kalkpolder.  

 

Per saldo wordt circa 5.600 m² boezemwater gedempt of onttrokken van het boezemsysteem 

(opmaling ter plaatse van perceel Hoogmadeseweg 58). Per saldo wordt in de eerste fase uit-

breiding begraafplaats circa 5.600 m² boezemwater gedempt. Dit oppervlak zal komende jaren 

door Leiderdorp worden gecompenseerd ter plaatse van de grondbergingsplas in de Munnik-

kenpolder, gelegen ten oosten van de A4. 

 

Opmaling 

Het perceel Hoogmadeseweg 58 wordt eind 2008 een opmalingsgebied, waarbij het waterpeil 

wordt gehandhaafd op NAP -0,60 m. De waterhuishoudkundige situatie langs het terrein van 

Ranzijn blijft ongewijzigd. 

 

Waterkwaliteitsmaatregelen  

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Leiderdorp wordt gekenmerkt door hoge concentraties 

voedingsstoffen (fosfor, stikstof) en lage concentraties zuurstof. In de boezemwatergangen in 

het deelplangebied komt vrijwel het gehele jaar een aaneengesloten kroosdek voor. In de wa-

tergang langs de Persant Snoepweg wordt eveneens stank waargenomen.  

 

In het deelplangebied komen vijf potentiële bronnen voor die de waterkwaliteit nadelig kunnen 

beïnvloeden. Dit zijn:  

• de begraafplaats aan de Hoogmadeseweg; 

• riooloverstort 120 op de hoek Berkenkade - Schapenrustweg; 

• emissies vanuit het slib op de bodem van de watergangen; 

• bladval en schaduw van bomen langs watergangen; 

• hoge concentraties voedingsstoffen in het omringende boezemwater (externe invloed). 
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Omgeving begraafplaats 

De huidige begraafplaats is niet voorzien van drainage. Bij het ontbindingsproces van stoffelijke 

overschotten komen schadelijke stoffen vrij die via het grondwater in het oppervlaktewater te-

recht zouden kunnen komen. Uit verschillende onderzoeken op een groot aantal begraafplaat-

sen is gebleken dat de invloed van begraafplaatsen op de oppervlaktewaterkwaliteit verwaar-

loosbaar is. Desondanks heeft de gemeente Leiderdorp in april 2008 metingen uitgevoerd in de 

watergang langs de begraafplaats. Uit de analyses blijkt dat er geen verhoogde concentraties, 

aan ‘lijkvocht’ gerelateerde, stoffen zijn aangetroffen. 

 

De uitbreiding van de begraafplaats wordt sowieso uitgevoerd met een drainagesysteem dat 

wordt aangesloten op het rioleringssysteem. Eventuele beïnvloeding van de oppervlaktewater-

kwaliteit wordt hiermee uitgesloten. 

 

Riooloverstort 120 Schapenrustweg/Persant Snoepweg 

De invloed van overstort 120 op de waterkwaliteit in het deelplangebied is berekend aan de 

hand van een TEWOR-toetsing. De TEWOR score geeft een indicatie van de zuurstofconcen-

tratie in het oppervlaktewater. Volgens de TEWOR toetsing is er in de boezemwatergang langs 

de Persant Snoepweg in de huidige situatie bij een vuillast van 100% geen sprake van een 

knelpunt, maar een aandachtspunt. Bij een vuillast van 200% is wel sprake van een knelpunt. 

 

Niettemin is er sprake van stankoverlast waartegen maatregelen moeten worden getroffen. De 

gemeente Leiderdorp gaat als eerste stap de volgende maatregelen treffen: 

• het vervangen van een aantal duikers door duikers met een grotere diameter (2008); 

• het baggeren van de watergangen in het deelplangebied (begin 2009). 

 

Om de ontwikkelingen in de waterkwaliteit te volgen is de gemeente Leiderdorp, aanvullend op 

bovengenoemde maatregelen, op 1 februari 2008 gestart met een twee maandelijks meting van 

de fysisch-chemische waterkwaliteit op drie locaties in het deelplangebied. De meet locaties 

bevinden zich nabij riooloverstort R120, op de hoek Persant Snoepweg - Munnikkenweg en 

langs de begraafplaats. Eén keer per jaar wordt een ecologische beoordeling uitgevoerd. Deze 

metingen worden gedurende twee jaar uitgevoerd, tot minimaal een half jaar na gereedkoming 

van de baggerwerkzaamheden. 

 

Uit de meetresultaten van de eerste drie meetronden blijkt dat op alle drie de meetpunten spra-

ke van een voedselrijk watersysteem. Verder is zuurstof een duidelijk knelpunt voor de water-

kwaliteit. In vergelijking met de meetronden in 2001-2002 (Hoogheemraadschap van Rijnland, 

2002) lijkt er een toename te zijn in de voedselrijkdom. Uit de ecologische beoordeling blijkt dat 

de onderzochte boezemwatergangen geen water- en oevervegetatie bevatten en worden ge-

kenmerkt door een kroosdek en een dikke baggerlaag. Als gevolg van de afbraak van de orga-

nische baggerlaag komt er een onaangename geur vrij.  

 

Als eind 2009 uit de metingen blijkt dat er geen verbetering in de waterkwaliteit en de stank-

overlast optreedt na het vervangen van de duikers en het baggeren van de watergangen, zullen 

aanvullende maatregelen worden overwogen. Deze maatregelen zullen meer gericht zijn op de 

vermoedelijke belangrijkste bron van de verontreiniging, namelijk de riooloverstort.  

 

Het eventuele verminderen of opheffen van de riooloverstort wordt vooruitlopend daarop tevens 

nader beschouwd in het rioleringsplan, dat momenteel wordt opgesteld voor het woningbouw-

plan Plantage. De resultaten worden meegenomen in het nog op te stellen waterhuishoudings-

plan Plantage. Hiermee wordt in oktober 2008 aangevangen.
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Ontwerpbui van het Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

Tijd in uren T=100 jaar T = 100 jaar + 10% 

 neerslag in mm neerslag in mm 

0 0 0 

2 45 50 

3 51 56 

4 55 61 

5 56 62 

6 56 62 

8 58 64 

10 61 67 

12 65 72 

14 68 75 

16 69 76 

18 70 77 

20 73 80 

24 76 84 

36 80 88 

48 84 92 

72 92 101 

96 99 109 

120 106 117 
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Uitgangspunten  

 

• Afmetingen watergangen volgens de legger, wandruwheid in Manning: 25 m
2/3
/s.  

• Afmetingen duikers volgens nieuwe gegevens, wandruwheid in Chezy: 65 m
1/2
/s. 

 

Volumes gebruikt in het model: 

 

Gebeurtenis Overstort 120 (m
3
) Afgekoppeld en open water (m

3
) 

T=1 133 620 

T=2 249 915 

T=5 684 1506 

T=10 709 1992 

 

Het volume dat afstroomt van het deel dat afgekoppeld is van de riolering en de regen dat valt 

op open water is samengevoegd en verdeeld over 8 punten in het model (=diffuus). In totaal is 

1,6 ha afgekoppeld van de riolering en 1,3 ha open water aanwezig in het model. Afstroming 

van de buien vanaf de onverharde oppervlakken (parkjes, tuinen) is niet meegenomen. 

 

De volgende parameters zijn aangehouden: 

 

Omschrijving parameter Code Waarde Eenheid 

kroosbedekkingsgraad fkroos 0 - 

minimale reaeratieconstante Klmin 0,2 m/dag 

constante voor de zuurstoflimitering van NH4 Kmnit 2 g-O2/m3 

constante voor de zuurstoflimitering op de oxidatie Kmox 1 g-O2/m3 

snelheidsconstante voor de oxidatie van NH4 Knit 0,2 1/dag 

snelheidsconstante voor de oxidatie van BZV achtergrond Koxa 0,1 1/dag 

snelheidsconstante voor de oxidatie van BZV overstortwater Koxov 0,6 1/dag 

referentiewaarde zuurstof in sod model o2ref 10 g/m3 

productiesnelheid bzva Pbzva 0,35 g/(m3*dag) 

productiesnelheid nh4 PNH4 0,156 g/(m3*dag) 

productiesnelheid o2 PO2 1,887 g/(m3*dag) 

watertemperatuur T 17 °C 

Temperatuurcoëfficient stofoverdracht Tkl 1,024 - 

sedimentatiesnelheid langzaam bezinkbaar bzv Vlangzaam 0,2 m/dag 

sedimentatiesnelheid snel bezinkbaar bzv Vsnel 30 m/dag 

 

Verder is een sliblaag aangehouden van 20% van de waterdiepte. Deze beïnvloedt de afstro-

ming (hydraulica). De invloed op de zuurstofconcentratie wordt apart aangegeven met het bo-

demzuurstofverbruik. Voor het bodemzuurstofverbruik is standaard 1,5 g O2/m2.d aangehou-

den, behalve rond een overstort. Rondom 250 meter van een overstort is het bodemzuurstof-

verbruik 4 g O2/m2.d en tussen 250 meter en 500 meter is het bodemzuurstofverbruik 2 g 

O2/m2.d, tenzij een kunstwerk in deze range ligt. De grens ligt dan bij het kunstwerk. Dit is con-

form de wens van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

 

Als gevolg van reäeratie wordt zuurstof ingebracht in het water. Deze factor is afhankelijk van 

de dispersiecoëfficiënt en van stromingscondities. Duflow maakt gebruik van achtergronddis-

persie en systeemafhankelijke evenredigheidsconstante ak. De volgende waarden worden ge-

bruikt: achtergronddispersie D=0,5 m2/s en ak = 0,001
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Boezemkade 

In artikel 32 van de Keur van Rijnland (geldig vanaf 1 september 2006) wordt de zonering gede-

finieerd voor de waterkeringen waarvoor nog geen legger is vastgesteld. De zonering bestaat 

uit een kernzone, een beschermingszone en een buitenbeschermingszone. De kernzone is het 

centrale gedeelte van de kering. De beschermingszones zijn de zones aan weerszijden van de 

kernzone. De buitenbeschermingszones zijn de zones aan weerszijden van de beschermings-

zones. In artikel 32 van de Keur zijn de volgende afmetingen van de kernzone en de (bui-

ten)beschermingszones opgenomen: 

• de kernzone is het gedeelte van de waterkering tussen de buitenteenlijn (snijvlak kade – 

boezemwaterlijn) en de insteek aan de polderzijde, zijnde het snijvlak van kade met (het ver-

lengde van) de polderwaterlijn, zoals die ter plaatse aanwezig is/wordt aangetroffen. Waar 

gronden, zonder als waterkering herkenbaar te zijn, voor achterliggend gebied toch een wa-

terkerende functie hebben wordt als kernzone aangemerkt een strook van deze gronden ter 

breedte van 10 meter gemeten uit de insteek c.q. waterlijn;  

• de beschermingszone heeft een breedte van 15,00 m; brede strook aan weerszijden van de 

kernzones; 

• de buitenbeschermingszone heeft een breedte van 50 m.  

 

Binnen deze zonering (kern- en beschermingszone) gelden de verbodsbepalingen van artikel 

12. Om te komen tot een beoordeling van vergunningaanvragen (keurontheffing) van dit artikel 

is er een hulpkader nodig. Dit hulpkader is uitgewerkt onder het begrip “beoordelingsprofiel”. 

Het beoordelingsprofiel van een boezemkade is een theoretisch profiel waarin geen ontgravin-

gen of werken (beplanting, gebouwen (met uitzondering van de funderingspalen), kabels en 

leidingen of verharding) mogen plaatsvinden. In de Beleidsregels Regionale Keringen heeft het 

Hoogheemraadschap van Rijnland (ook geldig vanaf 1 september 2006) de regels voor kerin-

gen vastgelegd. In de Keurvergunning V.43556 aan de gemeente Leiderdorp voor het afsluiten 

van de Munnikkenwetering en het verruimen van een aantal duikers, zijn de volgende afmetin-

gen voor het beoordelingsprofiel gegeven: 

8 een talud aan de boezemzijde van 1:1,5; 

9 een talud aan de polderzijde van 1:3; 

10 een kruinpeil van minstens NAP -0,10 m (waakhoogte 0,50 m); 

11 een kruinbreedte van 1,50 m. 

 

Polderkade 

In hoofdstuk 4 zijn varianten voor de toekomstige waterhuishoudkundige situatie nader uitge-

werkt. Hierbij komt een poldervariant aan de orde waarbij de bescherming tegen overstroming 

moet worden vervuld door een polderkade in plaats van een boezemkade. Voor een polderkade 

zijn dezelfde zone(breedtes)s van toepassing als hierboven beschreven voor een boezemkade. 

De afmetingen van het beoordelingsprofiel zijn iets kleiner dan die van een boezemkade. De 

waakhoogte bedraagt 0,40 m in plaats van 0,50 m voor een boezemkade. Uitgaande van een 

waterpeil van NAP -0,60 m in de boezem, moet het kruinpeil van een polderkade minstens NAP 

-0,20 m (waakhoogte 0,40 m) zijn. Vanwege de geringe waakhoogte is de breedte van het be-

oordelingsprofiel van een polderkade in de orde van 0,45 m smaller dan die van een boezem-

kade.
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