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1.

INLEIDING

1.1.

Aanleiding en doel
De gemeente Harenkarspel en de gemeente Langedijk liggen beiden in het beheergebied
van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De gemeenten en het hoogheemraadschap hebben het initiatief genomen om de samenwerking in het waterbeheer te verbeteren. Daarvoor worden onder andere onderhoudstaken van het stedelijke water overgedragen van de gemeenten aan het hoogheemraadschap. Ten behoeve van deze overdracht is een ‘inventarisatie stedelijk water’ uitgevoerd. Ook is er recent een baggerdepot
aangelegd in het gebied. De gemeenten en het hoogheemraadschap hebben besloten naar
aanleiding van deze plannen en ontwikkelingen gezamenlijk een waterplan op te stellen.
Water is belangrijk voor de inwoners van Harenkarspel en Langedijk. De gemeenten en het
hoogheemraadschap kennen hun beheergebied goed, omdat er verschillende onderzoeken
zijn uitgevoerd. De gebiedskennis is wel versnipperd over de verschillende plannen en afdelingen en er is een beter overzicht gewenst. Ook bestaat er behoefte aan een toekomstvisie voor het water in Harenkarspel en Langedijk. Aan deze toekomstvisie zal een uitvoeringsprogramma (inclusief planning en kostenverdeling) moeten worden gekoppeld dat een
overzicht geeft van de maatregelen waarmee het streefbeeld uit de visie kan worden bereikt. Op basis van deze wensen zijn de volgende doelstellingen voor het waterplan geformuleerd:
- het opstellen van een document dat een totaal overzicht van informatie over het watersysteem en -beheer geeft. Het betreft informatie over verschillende ontwikkelingen
(ruimtelijke plannen, recreatie, veranderingen in taakverdeling en regelgeving et cetera), het functioneren van het watersysteem en diverse onderzoeken;
- het opstellen van een gezamenlijk gedragen visie voor het water in de gemeenten
waarbij het waterbeleid op Europees, landelijk en regionaal niveau wordt vertaald naar
de lokale situatie;
- het opstellen van een uitvoeringsprogramma waarmee doelen uit de visie kunnen worden bereikt;
- het gezamenlijk doorlopen van het proces voor het opstellen van een waterplan, waardoor een betere onderlinge afstemming kan worden behaald.
In de visie wordt vooruit gekeken tot circa 2030. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld
voor maatregelen tot en met 2015, met een doorkijk naar 2015-2030.

1.2.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt met een beknopte samenvatting en kaarten het watersysteem van
Langedijk en Harenkarspel beschreven. Hoofdstukken 3 en 4 verwoorden voor respectievelijk Harenkarspel en Langedijk de visie op het watersysteem en -beheer. In hoofdstuk 5
wordt het bijbehorende uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Hoofdstuk 6 bevat een begrippenlijst. In de bijlagen zijn de uitgebreidere achtergronddocumenten opgenomen.
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2.

GEBIEDSBESCHRIJVING
Dit hoofdstuk geeft een beknopte beschrijving van het watersysteem van Harenkarspel en
Langedijk aan de hand van een aantal verschillende waterthema’s en kaartmateriaal. Bijlage I is een notitie met een uitgebreidere watersysteembeschrijving. Bijlage II geeft een beschrijving van het waterbeleid op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau en de
ruimtelijke ontwikkelingen in Harenkarspel en Langedijk. Bijlage III bevat het kaartmateriaal
(kaart watersysteem en kaart ruimtelijke ontwikkelingen). De gebiedsbeschrijving is opgesteld aan de hand van informatie uit diverse werksessies, interviews met medewerkers van
de gemeenten en het hoogheemraadschap en literatuuronderzoek.

2.1.

Karakteristiek van de gemeenten en beschrijving watersysteem
De gemeenten Harenkarspel en Langedijk liggen in het lage deel van Nederland. Een groot
deel van het gebied ligt onder de zeespiegel. Harenkarspel en Langedijk worden beschermd tegen overstromingen door duinen en dijken. Harenkarspel en Langedijk bestaan
uit verschillende polders, die onderdeel uitmaken van twee boezemstelsels: de Schermerboezem en de VRNK-boezem (Verenigde Raakmaats- en Niedorperkogge boezem). In de
zomer wordt water het gebied ingelaten vanuit de boezems. Dan is er veel verdamping en
wordt er water onttrokken uit het oppervlaktewater ten behoeve van agrarische doeleinden.
Er is dan waterinlaat uit de boezems nodig om het oppervlaktewater in het gebied op peil te
houden. Als er een wateroverschot is, wordt het water met behulp van gemalen vanuit de
polders afgevoerd naar het boezemstelsel. Bijlage III bevat een uitgebreide watersysteemkaart. Afbeelding 2.1 geeft een doorsnede om het systeem van boezems en polders toe te
lichten. Afbeelding 2.2 geeft een overzicht van het watersysteem met de boezems, gemalen, peilvakken en globale stromingsrichtingen naar de gemalen.
Afbeelding 2.1. Schematisatie watersysteem
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Harenkarspel
Harenkarspel is een plattelandsgemeente. De gemeente bestaat uit veertien kernen. De grotere kernen zijn:
Dirkshorn, Sint Maarten, Tuitjenhorn,
Waarland en Warmenhuizen en de
kleinere kernen: Eenigenburg, Groenveld, Kalverdijk, Krabbendam, Kerkbuurt, 't Rijpje, Schoorldam, Stroet en
Valkkoog. Verspreid over de gemeente
liggen verschillende recreatieparken en
campings. De gemeente Harenkarspel
bestrijkt een oppervlakte van bijna 5.500 hectare en telt bijna 16.000 inwoners (bron: website gemeente). Het water in de woonkernen vormt een geheel met het water in het landelijke gebied. Voor recreatie zijn vooral het meer Dirkshorn (wandelen), het Heemtmeer (vissen), de watergangen rondom Waarland en het Noordhollandsch kanaal (recreatievaart)
van belang. Ook zijn er een aantal natuurgebieden en is er uitbreiding van groen gepland
(zuidzijde Heemtmeer, spoorzone, westzijde Tuitjenhorn). Een deel van het water wordt nu
al gebruikt als recreatiegebied, voor een ander deel bestaat het voornemen de gebieden
geschikt te maken voor recreatie maar zijn er nog wel maatregelen nodig. De boezems
worden gebruikt voor beroepsvaart. Een belangrijke functie van het water in Harenkarspel
is ook de watervoorziening voor de landbouw.
Watersysteem Harenkarspel
Het westelijke deel van Harenkarspel ligt in het Schermerboezemstelsel. Dit deel van het
watersysteem wordt in de zomer gevoed met water uit de Schermerboezem. Ook neerslag
en kwel voeden het watersysteem. De afvoer van water gebeurt vooral door verdamping en
het uitmalen van water op het boezemstelsel. In natte perioden (vooral in de winter) wordt
overtollig water uitgemalen op het Noordhollandsch kanaal (Schermerboezem) via gemaal
Geestmerambacht. Dit gemaal ligt aan de zuidkant van de polder. Een overschot aan water
wordt uitgemalen op de Schermerboezem. Het noordwestelijke deel van Harenkarspel ligt
in de polder Valkkoog, de Ringpolder en de Polder de Schagerwaard. Deze polders wateren af in Noordoostelijke richting naar het gemaal Schagerkogge. Via dit gemaal wordt het
water uitgeslagen op het Kanaal Stolpen-kolhorn van de Schermerboezem. Het water in de
polders rond Waarland wordt uitgemalen op de VRNK-boezem.
Langedijk
De gemeente Langedijk telt bijna
27.000 inwoners en is circa 2.700 ha
groot. Langedijk is een waterrijke gemeente, met Oosterdel als meest waterrijke gebied. Langedijk is vanuit cultuurhistorisch
oogpunt bekend om zijn ‘duizendeilandenrijk’. Tuinbouw, vooral koolteelt,
vond plaats op vele kleine eilanden. Na de
jaren zestig is de geïsoleerde ligging van
Langedijk opgeheven, de vaarpolder
Geestmerambacht werd veranderd in een polder met wegen. Samen met de daarmee gepaard gaande ruilverkaveling hebben deze ruimtelijke ontwikkelingen de vanzelfsprekende
verbondenheid met het water ingrijpend aangetast. Een klein deel, nu het landschapsreservaat Oosterdel en het duizend-eilandenrijk, bleef behouden. Herkenbaar is ook de authentieke linstructuur van de aaneengeregen dorpen en het hoger, op een oude strandwal,
gelegen geestdorp Sint Pancras.
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Onder invloed van de toegenomen waardering voor cultuurhistorie en landschappelijk
schoon is de gemeente Langedijk ervan overtuigd geraakt, dat het investeren in de waterwegen een positieve impuls kan geven met betrekking tot natuur, cultuur, economie en recreatie. Zo speelt water een belangrijke rol bij de inrichting van nieuwe woonwijken als
Twuijverhoek en Westerdel.
Het stedelijke gebied ligt veelal in gebied met een hoger waterpeil dan het landelijke gebied. Voor recreatie zijn vooral de Geestmerambachtplas, Oosterdel (cultuurhistorische
waarde, recreatievaart), de boezems en het water in het stedelijk gebied van belang. De
Geestemerambacht heeft al langer een zwemwater functie en recent heeft de provincie aan
de Noorderplas in het duizend-eilandenrijk een zwemwaterfunctie toegekend. Voor vooral
de recreatievaart bestaat het voornemen nog maatregelen te nemen (versterken vaarroutes).
In Langedijk spelen de projecten ‘Blauwe Loper’ en Groene Loper’, die samen met de gemeenten Heerhugowaard en Alkmaar zijn opgezet. Het project Blauwe Loper loopt langs
het Kanaal Alkmaar-Omval Kolhorn. De Blauwe Loper is een visie waarin ruimte is voor natuur (onderdeel EHS), recreatie op en aan het water en voorzieningen, zoals aanlegsteigers en visplekken. De Groene Loper loopt aan de noordzijde van Sint Pancras. De Groene loper verbindt het recreatiegebied Geestmerambacht met het recreatiegebied ten zuiden
van Heerhugowaard, in het bijzonder het strand van het park van Luna.
Binnen het Europees samenwerkingsproject Waterways for Growth (WfG) werkt Langedijk
sinds ongeveer 2000 aan diverse projecten die aan water en recreatie zijn gerelateerd.
Onder andere de ontwikkelingsvisie doorvaarbaarheid is daar uit voortgekomen. Tot 2013
werkt Langedijk binnen dit project aan de actualisatie ontwikkelingsvisie doorvaarbaarheid,
inventarisatie van de mogelijkheden om de haven van Broek op Langedijk te versterken als
passantenhaven, doorvaarbaarheid tussen Sint Pancras en Broek op Langedijk, overstapplaatsen en kleinschalig ondernemerschap.
Watersysteem Langedijk
Het westelijke deel van Langedijk, de ‘lage’ peilvakken in de Geestmerambachtpolder,
worden gevoed vanuit de Schermerboezem en overtollig water wordt op dezelfde boezem
weer afgevoerd. Dit deel van Langedijk is vooral landelijk gebied (landbouw, recreatie en
natuur). Het gebied watert af via het gemaal Geestmerambacht. De stromingsrichting in het
deel van de Geestmerambachtpolder dat in Langedijk ligt is globaal westelijk. Het oostelijke
en zuidelijke deel van Langedijk liggen op een hoger peil (NAP-1,45 m). Dit stedelijke deel
van Langedijk wordt vooral gevoed vanuit de VRNK-boezem (kanaal Omval Kolhorn). Ook
neerslag en kwel voeden het watersysteem. De stromingsrichting in het hogere peilgebied
van Langedijk is meer complex. Er zijn inlaatpunten bij Oudkarspel, bij de gemalen in
Noord-Scharwoude en bij Oosterdel. De stromingsrichting is globaal zuidelijk.
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Afbeelding 2.2. Watersysteem
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Waterveiligheid
In Noord-Holland wordt door de dijkbeheerders gewerkt aan het op niveau houden van de
veiligheid tegen overstromingen uit zee, het IJsselmeer/Markermeer en de boezems. Daarvoor worden onder andere zwakke schakels langs de kust en de dijken langs het Markermeer en IJsselmeer versterkt. De boezemkeringen zijn in 2008 getoetst aan verscherpte
normen. Voor de waterkeringen die niet voldoen worden maatregelen genomen. Binnen
Harenkarspel en Langedijk gaat het daarbij om de keringen langs de VRNK-boezem. Het
gaat hierbij om lokale maatregelen, de ophogingen (maximaal enkele decimeters) worden
meegenomen in het reguliere onderhoudsprogramma. Nabij de haven van Broek op Langedijk zullen het hoogheemraadschap en de gemeente samenwerken om ruimtelijke kwaliteit en veiligheid samen op te laten trekken bij de herinrichting van de haven. De stabiliteit
van de veendijk aan de westzijde van het boezemwater Kanaal Omval Kolhorn (tussen de
Roskamsluis en Alkmaar) wordt momenteel onderzocht
Waar nodig worden de waterkeringen langs de boezemwatergangen rondom Waarland
(rondje Waarland) na 2010 versterkt. Voor de boezemkade langs het Noordhollandsch Kanaal zijn voorlopig geen maatregelen nodig.
De provincie onderzoekt de mogelijkheden om de Westfriesedijk weer te benutten als waterkering (autonome ontwikkeling).
2.2.

Waterkwantiteit en -overlast
Hevige neerslag kan tot wateroverlast leiden. Het
lokaal buiten de oevers treden van watergangen
komt wel eens voor. De wateropgave (de hoeveelheid waterberging die nog nodig is in het gebied om overtollig water op te vangen) is herberekend tijdens het opstellen van het waterplan.
De resultaten van deze berekeningen bepalen
de benodigde maatregelen voor de verschillende
polders. Voor de polder Geestmerambacht is er
geen wateropgave. In de Ringpolder, de Grebpolder en in Noord-Scharwoude zijn een aantal
stuwverbredingen en 0,5 ha waterberging (Grebpolder) noodzakelijk. Deze maatregelen zijn
deels al uitgevoerd. In de polder Valkkoog wordt
het watersysteem verbeterd door middel van een aantal aanpassingen aan stuwen, watergangen en het gemaal.
Ook een tekort aan water kan leiden tot overlast. Watertekorten zijn tot nu toe, in beide
gemeenten, nog niet ontstaan. Wel wordt het inlaatwater geleidelijk zouter. Deze verzilting
speelt op grotere schaal (Noord-Holland) en is een langzaam proces. Daarom levert verzilting vooralsnog geen probleem op. Op langere termijn kunnen echter wel knelpunten ontstaan. De verzilting wordt onder andere veroorzaakt door zoute kwel in diepe polders.
Lokaal kan de doorstroming van het systeem worden verbeterd. De doorstroming van het
systeem kent geen acute knelpunten, maar op een aantal locaties in Langedijk (Sint Pancras, inlaat Oosterdel, inlaat Oudkarspel, verbinding Noord- en Zuid-Scharwoude) is de
huidige doorstroming matig of bestaat de doorstroming uit een complex systeem. In Harenkarspel zijn geen knelpunten in de doorstroming van het watersysteem.
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In het zuidwesten van Geestmerambachtpolder wordt al een noodoverstroomgebied (calamiteitenberging) ingericht voor de schermerboezem. Bij extreem hoge waterstanden in de
boezem loopt een deel van deze calamiteitenberging onder water.
2.3.

Waterkwaliteit en ecologie
Harenkarspel
Het watersysteem van Harenkarspel is sterk voedselrijk. In de hele gemeente treden de
bijbehorende problemen op: kroosdekken en ‘groen water’ door de grote hoeveelheid algen. Het Heemtmeer is geïsoleerd. Ook dit meer is voedselrijk, maar minder dan het overige water in de gemeente. In het Heemtmeer is recent een calamiteit opgetreden met een
grote vissterfte als gevolg. Daarom nemen het hoogheemraadschap en gemeente hier
maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren en herhaling van vissterfte te voorkomen.
In 2010 is een ecologische beoordeling van het oppervlaktewater uitgevoerd door het
hoogheemraadschap. Uit de ecologische beoordeling (volgens de methode Stowa EBEO
Stad) blijkt het volgende:
- op ‘beleving’ (vooral bepaald door vegetatiesoorten die door mensen als sierlijk worden
beschouwd) wordt voor het merendeel van de locaties matig gescoord, en voor een
deel ‘goed’. Drie trajecten worden als slecht beoordeeld, het gaat hierbij om een ligplaats voor bootjes, een recreatiecomplex en een beschoeide kroossloot. Bij de ‘matige’ trajecten is de diversiteit in vegetatie gering;
- op het toetscriterium ‘ecologie oever’ wordt vooral slecht gescoord binnen de stedelijke
kernen. De oorzaak daarvoor is dat de oevers vrijwel allemaal beschoeid zijn. Het traject langs de Westfriese zeedijk scoort zeer goed;
- het criterium ‘ecologie water’ scoort aan de westzijde van Harenkarspel iets beter dan
aan de oostzijde van Harenkarspel. De ecologie van de buitengebieden wordt vooral
als slecht tot matig beoordeeld, ‘ecologie water’ in de stedelijke kernen lijkt iets beter te
scoren;
- gemiddeld wordt dus matig gescoord op de parameters ‘beleving’, ‘ecologie water’ en
‘ecologie oever’;
- de locaties met zeer slechte beoordeling voor de categorie oever zijn allemaal gelegen
rondom de recreatieparken (vooral rond Dirkshorn);
- de vegetatie van de oevers bestaat vooral uit riet;
- er zijn 23 soorten waterplanten aangetroffen. De meest dominante soorten zijn grof
hoornblad, schedefonteinkruid en kroos (Bultkroos en Klein kroos). Overmatige kroosgroei wijst op voedselrijk water. Grof hoornblad en schedefonteinkruid zijn ook woekerplanten die onder invloed van voedselrijk water een groot deel van de waterbodem kunnen bedekken;
- bij het onderzoek is het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) gemeten. Dit is een maat
voor het zoutgehalte. Het blijkt dat het polderwater zoet tot lichtbrak is. De hoogste
zoutgehalten zijn gemeten in Warmerhuizen;
- door het agrarische karakter van het gebied is een verbetering van de inrichting niet
overal mogelijk. Er zijn een aantal locaties waar een sterke verbetering mogelijk is, zoals de Wielen en de plantsoenvijver in Dirkshorn. Het onderhoud kan worden verbeterd
(een aantal watergangen groeien zomers dicht met riet);
- de belangrijkste beperkende factoren voor de ontwikkeling van de ecologie zijn, op basis van dit onderzoek:
⋅ de voedselrijkheid;
⋅ beschoeiing en steile taluds.
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Langedijk
De
Geestmerambachtplas
in
Langedijk is een aantal jaren
geleden geïsoleerd van de boezem om de blauwalgenbloei tegen
te
gaan.
Inmiddels
is
de
waterkwaliteit verbeterd, maar er
treedt
soms
nog
wel
blauwalgenbloei op. Het stedelijk
gebied van Langedijk wordt gevoed vanuit het Kanaal Omval Kolhorn. De kwaliteit van het water in
het kanaal is matig (vooral de
fosfaatconcentraties zijn nog hoog). Het water in het stedelijke gebied van Langedijk en
Oosterdel is in het algemeen echter helder en de ecologische waterkwaliteit wordt als goed
beoordeeld. Het landelijke gebied van Langedijk wordt gevoed vanuit het Noordhollandsch
kanaal (voedselrijk). Het water in het landelijke gebied is mede daardoor voedselrijk.
In 2010 is een ecologische beoordeling van het oppervlaktewater uitgevoerd door het
hoogheemraadschap. Uit de ecologische beoordeling (volgens de methode Stowa EBEO
Stad) blijkt het volgende:
- de beschoeiing die in de bebouwde kom gebruikt is, is voornamelijk van hout. Dat levert betere kansen voor de ontwikkeling van de ecologie op dan plastic beschoeiing. In
een aantal sloten in de bebouwde kom komt veel kroos voor. Op redelijk veel locaties
komt flab voor. Op een aantal locaties wordt veel gevaren met motorbootjes. Hier is
nauwelijks plantenleven aanwezig;
- de meeste watergangen buiten de bebouwde kom worden overheerst door riet, met uitzondering van de Oosterdel, de Kleimeer en de Geestmerambacht. Er zijn weinig waterplanten en drijfbladplanten aanwezig, vooral door troebel water (voedselrijkheid) en
het ‘vele schouwen’ (de sloten worden intensief gemaaid). In een aantal sloten komt
veel kroos voor. De meeste sloten met de hoogste natuurwaarden liggen in de Oosterdel. Deze sloten worden gekenmerkt door zeer soortenrijke oevers en goed ontwikkelde watervegetaties. In watergangen waarin wordt gevaren met motorbootjes, zijn de
vegetaties minder goed ontwikkeld. Overigens wordt in gebieden waar een verbod op
gemotoriseerde bootjes bestaat, toch dikwijls gevaren;
- bij het onderzoek is het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) gemeten. Dit is een maat
voor het zoutgehalte. Het water is zout tot licht brak. De hoogste gehalten zijn gemeten
in het gebied tussen Sint Pancras en Broek op Langedijk;
- het doorzicht is matig tot slecht (voedselrijk water);
- de meeste watergangen hebben een kleibodem, er komen ook watergangen voor met
een zand- en veenbodem. In watergangen met een kleibodem is de kans op nalevering
vanuit de waterbodem groter: klei is in staat om veel voedingsstoffen op te slaan en
deze kunnen vrijkomen als het nutriëntengehalte in het oppervlaktewater daalt. Zandbodems binden minder stoffen. In veenbodems kan afbraak van organisch materiaal
plaatsvinden (mineralisatie), bijvoorbeeld door ontwatering of de inlaat van gebiedsvreemd (hard) water, waardoor er voedingsstoffen vrijkomen in het oppervlaktewater;
- de belangrijkste beperkende factoren voor de ontwikkeling van de ecologie zijn op basis van de dit onderzoek:
⋅ beschoeide oevers en oevers met hoogopgaande begroeiing;
⋅ beschaduwing en bladval;
⋅ voedselrijkheid;
⋅ onderhoud;
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-

verbetering van de ecologische kwaliteit kan volgens het onderzoek bereikt worden
door onder andere de volgende maatregelen:
⋅ het aanleggen van natuurvriendelijke oevers (waar mogelijk);
⋅ het onderhoud afstemmen op het versterken van de ecologische kwaliteit;
⋅ verminderen van bladval in het water en schaduwwerking van bomen en struiken.

Kaderrichtlijn Water (KRW)
De boezems en een aantal hoofdwatergangen in Harenkarspel en Langedijk zijn waterlichamen voor de Kaderrichtlijn Water. De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn voor
de verbetering de ecologische oppervlaktewaterkwaliteit. Waterlichamen zijn
oppervlaktewateren met een bepaalde
minimale omvang of een minimaal afwateringsgebied. De waterlichamen zijn
opgenomen op de kaarten 1 en 2 in bijlage III. Het hoogheemraadschap
neemt een aantal maatregelen om het
goed ecologisch potentieel van de waterlichamen te bereiken, zoals het vispasseerbaar maken van kunstwerken,
de aanleg van natuurvriendelijke oevers, fauna uittreedplaatsen, visstandbeheer, aangepast peilbeheer en natuurvriendelijk
schonen. Ook worden er maatregelen genomen in de stroomgebieden van de waterlichamen. Voor Harenkarspel en Langedijk gaat het om de volgende KRW-maatregelen:
- het afvoeren van snoeiafval (Harenkarspel);
- het vispasseerbaar maken van een aantal kunstwerken (Harenkarspel);
- uitvoeren visstandsbeheer (Harenkarspel);
- inrichten en onderhouden van natuurvriendelijke oevers (Harenkarspel);
- natuurvriendelijk schonen in Oosterdel (Langedijk);1
- vispasseerbaar maken van kunstwerken in Oosterdel (Langedijk, zie kaart 2 bijlage III);
- visstandbeheer uitvoeren in de Geestmerambachtpolder;
- flexibel peilbeheer invoeren in de Geestmerambachtpolder;
- inrichten en onderhouden van natuurvriendelijke oevers landelijk gebied en bebouwd
gebied in de Geestmerambachtpolder (totaal ca. 10 km);
- natuurvriendelijk schonen van watergangen Geestmerambachtpolder.
In bijlage IV is een meer gedetailleerde uitwerking van deze maatregelen opgenomen.
2.4.

Water in de bebouwde omgeving, ruimtelijke ordening en functies
Harenkarspel en Langedijk hebben beiden een uitbreidingsambitie. Afbeelding 2.3 geeft
een beknopt overzicht van de ruimtelijke ontwikkelingen. De belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen in Harenkarspel en Langedijk zijn:
- Natuur- en recreatieontwikkeling in de Geestmerambachtplas en het omringende recreatie en natuurgebied (inclusief De Druppels);
- de ontwikkeling van de zone tussen Tuitjenhorn en Warmenhuizen (woningbouw);

1

Natuurvriendelijk schonen betekent dat de ecologische ontwikkeling in het gebied centraal staat bij het onderhoud.
Dit wordt in het Oosterdelgebied toegepast zodat de ecologie zich kan ontwikkelen tot een niveau waarbij de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water worden gehaald. Het betekent niet dat de aanwezige beschoeiingen worden
verwijderd om flauwe oevers aan te leggen. De beschoeiingen zijn namelijk in veel gevallen nodig om het cultuurhistorische landschap te behouden.
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-

de stedelijke ontwikkeling aan de westzijde van het bestaand stedelijke gebied in
Langedijk (momenteel vindt actualisatie van de structuurvisie plaats waarin rekening
wordt gehouden met verminderde groei).

Kaart 2 in bijlage III geeft een overzicht van de ruimtelijke ontwikkelingen in Harenkarspel
en Langedijk. De pijlen in afbeelding 2.3 geven toekomstige uitbreidingsrichtingen weer.
In het Nationaal Waterplan is het Kanaal Alkmaar-Omval Kolhorn opgenomen als onderdeel van het basisnetwerk recreatietoervaart (deze ontwikkeling staat los van het waterplan
Harenkarspel-Langedijk).
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Afbeelding 2.3. Ruimtelijke ontwikkelingen
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2.5.

Afvalwater, afkoppelen en hemelwater
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Geestmerambacht zuivert het afvalwater van onder
andere Harenkarspel en Langedijk. Het effluent wordt geloosd op het Noordhollandsch kanaal. De effluentkwaliteit van deze rwzi voldoet aan de normen.
Harenkarspel
De gemeente Harenkarspel zamelt het afvalwater in via het rioolstelsel. De gemeentelijke
riolering is goed in beeld. Een groot deel van de gemeente is voorzien van een gescheiden
of verbeterd gescheiden rioolstelsel. De gemeente voldoet aan de basisinspanning (sinds
1999) en door de beperkte riooloverstorten veroorzaakt het rioolwater geen knelpunten in
de oppervlaktewaterkwaliteit. Wel bestaat er een probleem met verkeerde aansluitingen in
het gescheiden stelsel. Daarbij wordt afvalwater afgevoerd naar het regenwaterriool en andersom. De gemeente is begonnen met een meetprogramma om deze aansluitingen op te
sporen (als onderdeel van een breder meetprogramma) en waar nodig te herstellen. In het
gemeentelijk rioleringsplan is geconstateerd dat enkele locaties in Harenkarspel gevoelig
waren voor water-op-straat. Deze problemen zijn inmiddels opgelost (’t Eiland in Warmenhuizen, de Weelweg in Waarland en de Praam in Tuitjenhorn).
Langedijk
De gemeente Langedijk heeft een goed beeld van de aanwezige rioolstelsels en bijbehorende voorzieningen (gemalen, overstorten etc.). In Langedijk wordt een meetprogramma
voor het functioneren van de riolering opgesteld. De data die zo wordt verzameld, wordt
gebruik om beter inzicht te krijgen in het functioneren van de riolering. Met de gegevens
van het meetprogramma en het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan dat in 2010 is opgestart, moet duidelijk worden welke maatregelen in de riolering nog moeten worden genomen. Het waterkwaliteitsspoor heeft aangetoond dat in Langedijk geen knelpunten in de
waterkwaliteit bestaan als gevolg van riooloverstorten. Er bestaan geen water-op-straat
knelpunten in Langedijk. Foutieve aansluitingen in het (verbeterd) gescheiden stelsel van
Langedijk zijn op dit moment niet bekend. Deze kunnen uit het meetprogramma naar voren
komen.

2.6.

Stedelijk grondwater en verbrede gemeentelijke watertaken
Sommige gebieden in Harenkarspel en Langedijk zijn drassig na neerslag door de slecht
doorlatende kleigrond: het water wordt dan niet snel genoeg opgenomen door de bodem.
Bij de sportvelden in Broek op Langedijk komen door de kwel en de lage ligging hoge
grondwaterstanden voor.
Met de invoering van de verbrede gemeentelijke watertaken hebben Harenkarspel en Langedijk ook de zorgplicht gekregen voor het grondwater in de dorpen. Dit betekent niet dat
de gemeenten in alle gevallen verantwoordelijk zijn voor de aanpak van grondwateroverlast. De terreineigenaren zijn namelijk verantwoordelijk voor de ontwatering van hun eigen
terrein. Wel heeft de gemeente een coördinerende rol en is zij aanspreekpunt voor burgers
via het waterloket.

2.7.

Onderhoud, overdracht stedelijk water
De gemeenten Harenkarspel en Langedijk zijn van plan om het stedelijke water over te
dragen aan het hoogheemraadschap. Dat betekent dat het hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier voortaan voor de meeste watergangen het onderhoud gaat uitvoeren. Achterstallig onderhoud speelt in beide gemeenten in meer of mindere mate bij het baggerwerk
(nagenoeg niet in Langedijk, wel in Harenkarspel). De aanleiding hiervoor is ruimtegebrek:
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in beide gemeenten is niet genoeg ruimte om de bagger op de kant te zetten en een baggerdepot bestond nog niet. Inmiddels is een baggerdepot ontwikkeld in de Druppels. Nu
kan de achterstand worden ingehaald. Overig achterstallig onderhoud bestaat vooral uit
verouderde beschoeiingen (deels in particulier beheer).
2.8.

Samenvatting kansen en knelpunten
Uit de gebiedsbeschrijving komen de volgende kansen en knelpunten naar voren:
- in Sint Pancras is een meer duurzame oplossing voor de aanvoer van water gewenst.
In de huidige situatie wordt water omhoog gepompt. Met de nieuwe ontwikkelingen in
de omgeving, kan het realiseren van een meer duurzame wateraanvoer worden gecombineerd met een vaarverbinding;
- het vaarnetwerk in Langedijk kan door een aantal aanpassingen worden uitgebreid. Het
gaat hier vooral om:
⋅ verbinding Noord- en Zuid-Scharwoude;
⋅ verbinding met Sint Pancras;
⋅ verbinding bij de provinciale weg ter hoogte van de Geestmerambachtplas;
- in Harenkarspel bestaan nog foutieve aansluitingen in het verbeterd gescheiden en gescheiden rioolstelsel;
- er komen hoge grondwaterstanden voor bij de sportvelden Broek op Langedijk;
- er bestaat nog een baggerachterstand (voornamelijk in Harenkarspel, nauwelijks in
Langedijk);
- de waterkwaliteit is voedselrijk (deel Schermerboezem) tot matig voedselrijk (deel
VRNK-boezem). Oosterdel vormt een positieve uitzondering;
- uitbouw van het waterloket in beide gemeenten. In Langedijk is de areaalbeheerder riolering en water hiervoor het aanspreekpunt;
- er bestaat nog een KRW opgave, zie paragraaf 2.4.
Voor een deel van de knelpunten zijn inmiddels al maatregelen of onderzoeken opgestart.
In de visie is weergegeven (hoofdstukken 3 en 4) welke onderzoeken of maatregelen al zijn
opgestart. Ook in het uitvoeringsprogramma (hoofdstuk 5) zijn deze onderzoeken meegenomen.
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3.

VISIE HARENKARSPEL
Dit hoofdstuk geeft de visie van de gemeente en het hoogheemraadschap voor het water in
hun beheergebied weer. De gemeente en het hoogheemraadschap hebben deze visie samen opgesteld. De visie geeft een beschrijving van de ambities van de gemeente en het
hoogheemraadschap voor het watersysteem in Harenkarspel. Kaart 3 in bijlage III geeft
een overzicht van de diverse ambities, in afbeelding 3.1 is een vereenvoudigde versie van
deze kaart weergegeven. Concrete maatregelen staan nog niet in de visie. De maatregelen
volgen uit de kansen en knelpunten (paragraaf 3.9). Het uitvoeringsprogramma (hoofdstuk 5) geeft de maatregelen. In de periode 2010-2015 nemen de gemeente en het hoogheemraadschap maatregelen op basis van het waterplan. De visie kijkt echter verder vooruit tot 2030. Het overzicht van kansen en knelpunten in paragraaf 3.9 maakt onderscheid in
deze termijnen: de ambities waarvoor binnen de planperiode van het waterplan maatregelen worden genomen en de ambities waarvoor dit niet mogelijk of gewenst is.
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Afbeelding 3.1. Visie Harenkarspel
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3.1.

Waterveiligheid
Zeedijken en boezemwaterkeringen beschermen Harenkarspel tegen overstromingen. De boezemwaterkeringen
worden waar nodig verstevigd door het
hoogheemraadschap, zodat deze gaan
voldoen aan de normen. Het hoogheemraadschap gaat de waterkeringen
voortaan volgens een vast stramien
toetsen en aanpassen. Peilverlagingen
worden in de toekomst zoveel mogelijk
voorkomen, om bodemdaling door
inklinking tegen te gaan.

3.2.

Waterkwantiteit en overlast
De kans op inundatie in Harenkarspel is nu en in de toekomst klein: er treedt alleen incidentele overlast op. Het hoogheemraadschap en de gemeente Harenkarspel werken de
baggerachterstanden in het gebied weg. Ook voeren het hoogheemraadschap en de gemeente de maatregelen uit de herberekende wateropgave uit. De meeste maatregelen zijn
overigens al uitgevoerd. Door de watergangen te baggeren hebben de watergangen in de
toekomst voldoende afvoercapaciteit. Er is momenteel al voldoende aanvoer van voldoende (schoon) water voor de landbouw. Het hoogheemraadschap en de gemeente werken
eraan om deze situatie in stand te houden, ook op langere termijn. Het water is daardoor
op peil, niet alleen voor de landbouw maar ook voor wonen, recreatie en natuur.
In de toekomst wordt zoveel mogelijk waterrobuust en waterneutraal gebouwd, waarbij rekening wordt gehouden met het voorkomen van (grond)wateroverlast. Waterrobuust bouwen staat voor een drietrapsstrategie:
- een inventarisatie van alle water- en klimaatgerelateerde ontwikkelingen in een gebied;
- het uitdenken van een ontwikkelingsstrategie;
- tenslotte het uitwerken van de strategie in concrete maatregelen.
De gemeente en het hoogheemraadschap zoeken per te ontwikkelen gebied naar een
maatwerkoplossing. Waterneutraal bouwen betekent dat nieuwe ontwikkelingen geen negatieve invloed hebben op de (grond) waterhuishouding.
De gemeente maakt voortaan voor inen uitbreidingsprojecten gebruik van de
gemeentelijke waterbank. De gemeente
hoeft dan niet langer voor elke ontwikkeling binnen het plangebied compenserende maatregelen te treffen, maar
kan deze opgave elders in het
(peil)gebied compenseren. Dat levert
voordelen op voor de ontwikkelingen,
omdat de invulling van de waterberging
flexibeler is, de waterhuishouding op
watersysteemschaal wordt bekeken en
er minder postzegeloplossingen nodig
zijn.
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Op langere termijn (na looptijd maatregelentermijn waterplan) kan het nazuiveren van het
effluent een goede oplossing zijn om voldoende zoet en schoon water aan te voeren. Dat is
wel afhankelijk van technische ontwikkelingen op dit gebied. Het benutten van nagezuiverd effluent kan de waterkwaliteit in het gebied verbeteren, omdat nagezuiverd effluent
van een betere kwaliteit kan zijn dan het water in het Noordhollandsch kanaal (onder andere minder zout).
3.3.

Waterkwaliteit en ecologie
De gemeente en het hoogheemraadschap nemen maatregelen om het water in de
KRW-Waterlichamen te laten voldoen aan het goed ecologisch potentieel (GEP), een maat
voor de ecologische waarden van het water. De KRW-waterlichamen in Harenkarspel zijn
de boezems en de hoofdwaterloop langs de Schagerweg. Het hoogheemraadschap en de
gemeente zoeken samen naar een oplossing voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers
langs het KRW-Waterlichaam in de Geestmerambachtpolder (watergang langs de Schagerweg).
Het meer Dirkshorn wordt gebruikt als recreatiewater. Hier worden geen zwemwatervoorzieningen geplaatst. Er wordt hier niet gekozen voor een zwemwaterfunctie, omdat het
meer onderdeel uitmaakt van de boezem. De waterkwaliteit kan moeilijk worden gestuurd
omdat hier geen sprake is van een geïsoleerd systeem. Het garanderen van de zwemwaterkwaliteit zou daarom hoge inspanningen vragen.
Het hoogheemraadschap en de gemeente willen graag meer inzicht in het functioneren van
de ecologie in Harenkarspel. Er is al een ecologische beoordeling uitgevoerd. Uit de ecologische beoordeling blijkt dat op de verschillende parameters vooral matig wordt gescoord,
en dat de oorzaken daarvoor vooral in de voedselrijkheid, de beschoeiing en steile taluds
liggen. Meer onderzoek kan meer inzicht geven in de oorzaken van de voedselrijkheid.
Het voedselrijke boezemwater is momenteel één van de oorzaken van de hoge nutriëntenbelasting in Harenkarspel. De hoeveelheid inlaatwater wordt in de toekomst zoveel mogelijk beperkt. De inlaten worden momenteel al zoveel mogelijk geautomatiseerd om de inlaat vanuit de boezem te beperken. Dat kan ook door plaatselijk flexibel peilbeheer toe te
passen, en mogelijk op lange termijn het rwzi effluent her te gebruiken. In een deel van het
gebied kan het instromende water eerst door een helofytenfilter of door een aantal watergangen met een natuurvriendelijke oever geleid (natuurontwikkelingen, stedelijke ontwikkelingen). Zo wordt de waterkwaliteit in het stedelijke gebied beter dan in het landelijke gebied. Dit heeft voordelen voor de belevingswaarde van het water voor de burgers van Harenkarspel en voor de ecologische waarden van het water.

3.4.

Water in de bebouwde omgeving, ruimtelijke ordening en functies
Het hoogheemraadschap en gemeente zorgen er samen voor dat water een medeordenend principe is bij ruimtelijke ontwikkelingen via de watertoetsprocedure: bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vindt overleg plaats, waarbij het hoogheemraadschap in de beginfase
een adviserende rol voor de inrichting van het watersysteem heeft. De waterprocedure
zorgt ervoor dat gemeente en hoogheemraadschap in overleg het waterbelang bij herinrichtingen veilig stellen.
In de structuurvisie zijn (her)ontwikkelingen voorgenomen bij Waarland, Dirkshorn (noordwestzijde en zuidoostzijde), Sint Maarten (zuidzijde), tussen Tuitjenhorn en Warmenhuizen, aan de zuidzijde van Warmenhuizen en bij Schoorldam. Een volledige lijst van her-

22

Witteveen+Bos, EDM79-1/kolm/062 definitief 02 d.d. 7 april 2011, Waterplan Harenkarspel Langedijk 2011-2015

ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van water, groen en recreatie is opgenomen in bijlage II.
In de structuurvisie is voorgenomen de havens bij Schoorldam en Waarland op te waarderen (recreatiedoelstelling). De gemeente houdt in de toekomst bij nieuwbouwprojecten rekening met waterneutraal bouwen en voldoende zoet water (zie ook paragraaf 3.2). De
gemeente benut waar mogelijk ruimtelijke ordeningsprojecten voor lokale en regionale verbeteringen van het watersysteem, zoals invoering van flexibel peilbeheer, het tegengaan
van grondwateroverlast en het aanleggen van extra waterberging. Dit biedt voordelen voor
de leefomgeving, recreatiemogelijkheden en de waterveiligheid en verhoogt de waarde van
de grond. De mogelijkheden worden per project bekeken (maatwerk). De gemeente heeft
ook de ambitie de doorvaarbaarheid te verbeteren bij bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten.
In het rondje Waarland worden op termijn twee bruggen opgehoogd (de twee bruggen in de
Ringsloot, het noordelijke deel van het rondje Waarland). Zo is het gebied beter toegankelijk voor de recreatievaart.
3.5.

Afkoppelen, afvalwater en hemelwater
Op veel punten zijn de doelstellingen al bereikt: de gemeente voldoet aan de basisinspanning, in bestaande en nieuwe nieuwbouwprojecten is geen gemengde riolering meer aanwezig. Water-op-straat treedt niet op. De gemeente spoort momenteel de foutieve aansluitingen op en verbetert deze. De waterketen (overstorten) heeft in de huidige situatie geen
negatieve effecten op de waterkwaliteit. De gemeente probeert in de toekomst het rioolwater zo constant mogelijk af te voeren naar de rwzi, door bijvoorbeeld af te koppelen waar
mogelijk en bij nieuwbouwprojecten geen gemengde riolering aan te leggen.
De gemeente en het hoogheemraadschap willen op lange termijn (na 2015) onderzoeken
of het mogelijk is het rwzi effluent te benutten. Daardoor kan de waterkringloop verder gesloten worden, neemt de waterbehoefte van de gemeenten af en wordt de waterkwaliteit
verbeterd.
Afkoppelen wordt in de toekomst zoveel mogelijk toegepast. Bij nieuwbouw is een gescheiden riolering al standaard, maar de gemeente probeert ook bij herontwikkelingen en rioolvervangingen verder af te koppelen. Hemelwater wordt niet langer uit het gebied afgevoerd (via de gemengde riolering of persleidingen), maar zoveel mogelijk naar het oppervlaktewater afgevoerd en vastgehouden door bijvoorbeeld een flexibel peilbeheer toe te
passen (indien mogelijk).
Er zijn in Harenkarspel nog huishoudens die niet zijn aangesloten op de riolering. Het aansluiten van deze huishoudens op de riolering lijkt niet kosteneffectief: het gaat om een relatief kleine hoeveelheid terwijl het aansluiten van panden hoge kosten met zich mee brengt.
Mogelijk ontstaan hier in de toekomst betere mogelijkheden.

3.6.

Grondwater
De gemeente werkt de verbrede gemeentelijke watertaken uit in het verbrede GRP (na
2012). Er treedt geen grootschalige grondwateroverlast op in de gemeente (nu en in de
toekomst).
De gemeente wil op termijn alle grondwaterproblemen verhelpen en voorkomen. De gemeente wil bij herontwikkelingen rekening houden met de matige doorlatendheid van de
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ondergrond: plannen worden zo uitgewerkt dat er geen overlast ontstaat (dat kan bijvoorbeeld door het maaiveld op te hogen of door grondverbetering).
3.7.

Beheer en onderhoud
De gemeente en het hoogheemraadschap willen het onderhoud van het water binnen de
gemeente regelen in de overdracht stedelijk water. Het onderhoud wordt nu en in de toekomst effectief uitgevoerd en is afgestemd op de functies van het water. De gemeente en
het hoogheemraadschap willen het onderhoud van de watergangen op een meer natuurvriendelijke wijze uitvoeren: er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en functies.

3.8.

Communicatie
In de gemeente Harenkarspel vervult de receptie de rol van waterloket (naast andere functies). De inwoners van Harenkarspel weten daardoor wie voor welk onderhoud verantwoordelijkheid is en wie het aanspreekpunt is voor water. De inwoners van Harenkarspel kunnen bij het loket terecht voor voorlichting, antwoorden op vragen, klachtenafhandeling en
vergunningverlening. In de toekomst wordt het proces van het waterloket beter beschreven. Het volgende kader geeft een overzicht van de verantwoordelijkheden voor beheer en
onderhoud.
Particulieren:
-

particulieren zijn verantwoordelijk voor hemelwater dat op eigen terrein valt. Dit water wordt waar mogelijk op eigen terrein verwerkt;

-

particulieren in Harenkarspel zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van een deel van de sloten langs de aangrenzende percelen.

Informatie over de keur staat

op de website van het

hoogheemraadschap:

www.hhnk.nl/item_99397/item_60978/water/ schouw. Informatie over de legger (verplichte afmetingen watergangen) is te vinden op legger.hhnk.nl/geoweb_legger/map.aspx. De conceptlegger op deze pagina wordt in 2011
vastgesteld;
-

particulieren zijn verantwoordelijk voor grondwater op eigen terrein.

Gemeente:
-

de gemeente is verantwoordelijk voor een deel van het onderhoud van oppervlaktewater in stedelijk gebied, zoals
vastgelegd in de overeenkomst Overdracht Stedelijk Water met het hoogheemraadschap;

-

de gemeente heeft de zorgplicht voor de doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater dat perceeleigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken;

-

de gemeente heeft de zorgplicht voor grondwater om in het openbare gemeentelijke gebied maatregelen te treffen
die structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk voorkomen of beperken (niet met terugwerkende kracht);

-

de gemeente coördineert de klachtenafhandeling;

-

de gemeente heeft een waterloket ingericht waar burgers terecht kunnen voor voorlichting, klachten en vergunningen;

-

de gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van het afvalwater.

Hoogheemraadschap:
-

het hoogheemraadschap onderhoudt deels de watergangen in landelijk en stedelijk gebied. Het onderhoud in stedelijk gebied is overeengekomen in de Overdracht Stedelijk Water. Het hoogheemraadschap voert de schouw (het
toezicht) uit voor de watergangen die worden onderhouden door particulieren en de gemeente;

-

het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de waterkeringen;

-

het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de zuivering van het ingezamelde afvalwater;

-

het hoogheemraadschap is de beheerder van het oppervlaktewater (kwantiteit en kwaliteit). Het hoogheemraadschap voert niet al het onderhoud uit.
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3.9.

Samenvatting kansen en knelpunten
Afbeelding 3.2 geeft een overzicht van de kansen en knelpunten in Harenkarspel. In de afbeelding is onderscheid gemaakt tussen ‘noodzakelijke’ en ‘wenselijke’ ambities en de termijn waarop de maatregelen worden uitgevoerd. Noodzakelijk staat daarbij voor ambities
waar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt of voor een onacceptabele situatie
die op termijn oplossingen behoeft. Wenselijk staat voor ambities waar het watersysteem of
het waterbeheer nog verder kan worden verbeterd.
De kolom ‘uitvoeringsprogramma’ geeft bij bepaalde ambities een lopend project, bij andere ambities staat ‘nader te bepalen’. De ambities waarvoor een lopend project is opgenomen zijn al vastgesteld in andere plannen. Voor deze ambities zijn geen aanvullende investeringen vanuit het waterplan meer nodig. Voor de andere ambities (nader te bepalen) zijn
mogelijk nog wel aanvullende maatregelen en eventueel ook aanvullende investeringen
nodig vanuit het waterplan. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in bijlage IV en hoofdstuk 5.
Afbeelding 3.2. Kansen en knelpunten Harenkarspel (begrippen: zie verklarende
woordenlijst)
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4.

VISIE LANGEDIJK
Dit hoofdstuk geeft de visie van de gemeente en het hoogheemraadschap voor het water in
hun beheergebied weer. De gemeente en het hoogheemraadschap hebben deze visie samen opgesteld. De visie geeft een beschrijving van de ambities van de gemeente en het
hoogheemraadschap voor het watersysteem in Langedijk. Kaart 4 in bijlage III geeft een
overzicht van de diverse ambities, afbeelding 4.1 geeft een vereenvoudigde samenvatting
van de visiekaart. Concrete maatregelen staan nog niet in de visie. De maatregelen volgen
uit de kansen en knelpunten (paragraaf 4.9). Het uitvoeringsprogramma (hoofdstuk 5) geeft
de maatregelen. In de periode 2010-2015 nemen de gemeente en het hoogheemraadschap maatregelen op basis van het waterplan. De visie kijkt echter verder vooruit tot 2030.
Het overzicht van kansen en knelpunten in paragraaf 4.9 maakt onderscheid in deze termijnen: de ambities waarvoor binnen de planperiode van het waterplan mogelijk maatregelen worden genomen en de ambities waarvoor dit niet mogelijk of gewenst is.
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Afbeelding 4.1. Visie Langedijk
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4.1.

Waterveiligheid
Zeedijken en boezemwaterkeringen beschermen Langedijk tegen overstromingen. De boezemwaterkeringen worden waar nodig aangepast door het hoogheemraadschap, zodat deze gaan voldoen aan de nieuwe normen. Het hoogheemraadschap gaat de keringen
voortaan volgens een vast stramien toetsen en aanpassen.
Kleine aanpassingen worden door het hoogheemraaadschap meegenomen bij regulier onderhoud. Bij meer ingrijpende verbeteringen aan de waterkeringen werken het hoogheemraadschap en de gemeente samen, waarbij onder andere wordt gekeken naar mogelijkheden voor werk-met-werkmaatregelen. De gemeente en het hoogheemraadschap voeren zo
de benodigde maatregelen tegen de laagst (maatschappelijke) kosten uit. Het streven
daarbij is om waardevolle (cultuurhistorische) objecten (zoals bebouwing) te behouden.
Daarbij staat voorop dat bescherming tegen overstromingen is gegarandeerd.
Peilverlagingen worden nu en in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen, om bodemdaling
door inklinking tegen te gaan. Dit is conform het huidige beleid van het hoogheemraadschap.

4.2.

Waterkwantiteit en overlast
Het watersysteem van Langedijk voldoet aan de normen voor wateroverlast door inundatie.
Het hoogheemraadschap en de gemeente Langedijk werken volgens een baggerplan. Ook
voeren het hoogheemraadschap en de gemeente de maatregelen uit de wateropgave uit.
De wateropgave is grotendeels al opgelost (2010).
In Langedijk wordt in de toekomst zoveel mogelijk waterrobuust en waterneutraal gebouwd,
waarbij rekening wordt gehouden met het voorkomen van (grond)wateroverlast. Waterrobuust bouwen staat voor een drietrapsstrategie:
- een inventarisatie van alle water- en klimaatgerelateerde ontwikkelingen in een gebied. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:
⋅ bodemdalingen;
⋅ peilwijzigingen;
⋅ toename van verharding;
⋅ demping van bestaande watergangen;
- het uitdenken van een ontwikkelingsstrategie;
- tenslotte het uitwerken van de strategie in concrete maatregelen.
Waterneutraal betekent dat er geen negatieve invloed op de (grond) waterhuishouding is.
De gemeente en het hoogheemraadschap zoeken per te ontwikkelen gebied naar een
maatwerkoplossing.
De gemeente maakt voortaan voor in- en uitbreidingsprojecten gebruik van de gemeentelijke waterbank. De gemeente hoeft dan niet voor elke ontwikkeling in het plangebied compenserende maatregelen te treffen, maar kan deze in overleg met het hoogheemraadschap elders in het (peil)gebied compenseren. Dat levert voordelen op voor de ontwikkelingen, omdat de invulling van de waterberging flexibeler is, de waterhuishouding op watersysteemschaal wordt bekeken en er minder postzegeloplossingen nodig zijn. De gemeente
en het hoogheemraadschap maken afspraken over de wijze van watercompensatie. De
overleggen hiervoor zijn opgestart.
Het hoogheemraadschap pakt de verantwoordelijkheid op om te zorgen voor voldoende
aanvoer van voldoende schoon (en zoet) water: de waterbehoefte binnen de gemeente
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neemt af doordat er in diverse gebieden (de Geestmerambachtplas en omgeving) flexibel
peilbeheer wordt toegepast, voor zover dit past binnen de ambities voor de vaarverbindingen en bestaande functies. Daardoor kan er meer zoet water worden vastgehouden. De
mogelijkheden worden vooraf goed onderzocht.
Westerdel en de overige nieuwe stedelijke ontwikkelingen kunnen in de toekomst goed op
peil worden gehouden, omdat er een inlaat wordt gerealiseerd, aan de zuidzijde van Oosterdel. De verbinding tussen Noord- en Zuid-Scharwoude kan worden verbeterd. Een open
verbinding zorgt voor een betere doorvaarbaarheid van het gebied en verbetert de doorstroming. Er bestaan plannen om Sint Pancras en Oosterdel op termijn met elkaar te verbinden. Daarvoor bestaan meerdere varianten, één van de varianten bestaat bijvoorbeeld
uit het instellen van een waterpeil van NAP -1,45 m in de watergang rondom de molen. Het
hoogheemraadschap en de gemeente zoeken nog naar een oplossing voor de vaarverbinding onder de provinciale weg.
4.3.

Waterkwaliteit en ecologie
Het water in de KRW Waterlichamen
voldoet in de toekomst aan het goed
ecologisch potentieel (de boezems en
de Geestmerambacht). Ook het overige water krijgt een goede (ecologische) waterkwaliteit. De Geestmerambachtplas voldoet in de toekomst altijd
aan de normen voor zwemwater.
Landbouwgebieden voldoen in de huidige situatie al aan de wettelijke regelingen voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de nutriëntenhuishouding. Het hoogheemraadschap en
de gemeente voeren de KRW maatregelen uit.
De Noorderplas in het duizend-eilandenrijk wordt gebruikt als recreatie- en zwemwater.
Recent is deze plas door de provincie Noord-Holland als zwemwater aangewezen. Het is
de taak van de provincie het publiek te voorzien van algemene en actuele informatie over
zwemwater. Het bereiken van een goede zwemwaterkwaliteit maakt integraal deel uit van
de impuls die op dit moment aan het waterkwaliteitsbeleid wordt gegeven door de kaderrichtlijn water (KRW). Dit betekent dat de waterbeheerder verantwoordelijk is voor onderzoeksverplichtingen, het vaststellen van zwemwaterprofielen en het treffen van waterkwaliteitsverbeterende maatregelen die binnen zijn bevoegdheden liggen.
Het hoogheemraadschap en de gemeente willen graag meer inzicht in het functioneren van
de ecologie in Langedijk. Er is al een ecologische beoordeling uitgevoerd. Uit de ecologische beoordeling blijkt dat in een deel van het gebied al een goede ecologische waterkwaliteit is, maar dat er ook gebieden zijn waar de ecologische waterkwaliteit nog kan worden
verbeterd. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn voedselrijkheid, beschoeide oevers, beschaduwing, bladval, intensief onderhoud en intensief vaarverkeer. Aanvullend onderzoek
geeft een beter inzicht in de oorzaken van de voedselrijkheid.
Het voedselrijke inlaatwater is momenteel zeker één van de oorzaken van de hoge nutriëntenbelasting in het landelijke gebied van Langedijk. De hoeveelheid inlaatwater wordt in de
toekomst zoveel mogelijk beperkt. Dat kan door plaatselijk flexibel peilbeheer toe te passen
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en/of meer af te koppelen. In Langedijk zijn de mogelijkheden voor flexibel peilbeheer beperkt. De inlaten worden nu al zoveel mogelijk geautomatiseerd, waardoor de hoeveelheid
inlaatwater wordt beperkt.
De gemeente en het hoogheemraadschap houden bij het ontwikkelen van stedelijk gebied
op oude landbouwgronden rekening met nalevering van de waterbodem en nemen passende maatregelen. Voorbeelden van maatregelen in deze situatie zijn:
- monitoren van de waterkwaliteit bij de ontwikkelingen in Westerdel. Westerdel is de
eerst geplande ontwikkeling. Als de ontwikkeling van Westerdel een negatieve invloed
op de waterkwaliteit in Oosterdel heeft of als er overlast ontstaat in Westerdel, zijn
maatregelen in de overige gebieden nodig;
- aanpassen van het watersysteem om tegen te gaan dat water met een mindere waterkwaliteit vanuit Westerdel in Oosterdel terecht komt. Door het voormalige landbouwkundig gebruik bestaat er een risico dat het water in Westerdel de eerste jaren een
mindere kwaliteit heeft. In deze periode moet dan voorkomen worden dat grote hoeveelheden water van Westerdel naar Oosterdel stromen;
- de problemen met de waterkwaliteit kunnen voor een belangrijk deel voorkomen worden door de toekomstige waterbodem ruim onder de vroegere teelaarde laag (of er boven) aan te leggen;
- voor alle gevallen geldt dat maatwerk per locatie nodig is.
4.4.

Water in de bebouwde omgeving, ruimtelijke ordening en functies
Het hoogheemraadschap en de gemeente zorgen er samen voor dat water een medeordenend principe is bij ruimtelijke ontwikkelingen (watertoets): bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vindt overleg plaats, waarbij het hoogheemraadschap in de beginfase een adviserende rol voor de inrichting van het watersysteem heeft. De watertoetsprocedure zorgt ervoor dat gemeente en hoogheemraadschap in overleg het waterbelang bij herinrichtingen
veilig stellen.
De gemeente Langedijk wil graag het vaarnetwerk uitbreiden. De uitbreidingen en aanpassingen worden zoveel mogelijk als werk-met-werkmaatregelen aangepakt (bijvoorbeeld
verbetering doorstroming of een combinatie met een herontwikkelingsproject), zodat de
maatregelen kostenefficiënt worden aangepakt. De gemeente wil het water in de cultuurhistorisch waardevolle gebieden van Langedijk in stand houden.
Bij toekomstige nieuwbouwprojecten wordt rekening gehouden met waterrobuust bouwen
en voldoende zoet water (zie ook paragraaf 4.2). De gemeente gebruikt de ruimtelijke ordeningsprojecten voor lokale en regionale verbeteringen van het watersysteem zoals het
verbeteren van vaarroutes.
waterrobuust en waterneutraal bouwen, water als medeordenend principe
Waterrobuust en waterneutraal bouwen zijn twee termen waarmee een meer duurzaam waterbeheer in nieuwe
woonwijken wordt omschreven. Waterneutraal bouwen betekent dat er zo wordt gebouwd, dat er geen negatieve effecten zijn op de (grond)waterhuishouding in het gebied. Dit is meestal een eis vanuit de watertoets. Waterrobuust
bouwen betekent dat woningen beter zijn voorbereid op wateroverlast als gevolg van onder andere klimaatsverandering.
Water als medeordenend principe betekent dat al bij de eerste schetsen van de gebiedsinrichting nadrukkelijk rekening wordt gehouden met water: onder andere voldoende waterberging, waterkwaliteit, beleving van het water en
voldoende drooglegging. Waterrobuust en waterneutraal bouwen zijn een logisch gevolg van water als medeordenend principe. Bij projecten is men zich ervan bewust dat een bepaalde locatiekeuze gevolgen heeft voor de maatregelen die in een later stadium voor de waterhuishouding genomen moeten worden.
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4.5.

Afkoppelen, afvalwater en hemelwater
De gemeente heeft de verontreiniging van het oppervlaktewater door riooloverstorten de
afgelopen jaren teruggebracht. Daarmee voldoet de gemeente aan de basisinspanning. Bij
nieuwbouwprojecten wordt nu en in de toekomst het hemelwater gescheiden van het afvalwater afgevoerd. Er zijn geen locaties met water-op-straat. De waterketen (overstorten)
heeft geen negatieve effecten op de waterkwaliteit en het rioolwater wordt zo constant mogelijk afgevoerd naar de rwzi, die dit zuivert.
Afkoppelen wordt in de toekomst zoveel mogelijk toegepast. Bij nieuwbouw is een gescheiden riolering meestal verplicht, maar de gemeente probeert ook bij herontwikkelingen en rioolvervangingen verder af te koppelen. Hemelwater wordt in de toekomst niet langer uit het
gebied afgevoerd (via de riolering of via watergangen), maar zoveel mogelijk naar het oppervlaktewater afgevoerd en vastgehouden door bijvoorbeeld een flexibel peilbeheer toe te
passen (niet altijd mogelijk). Het hemelwater heeft een betere kwaliteit dan het inlaatwater
van de boezems. Meer afkoppelen komt daarom ten gunste van de oppervlaktewaterkwaliteit. Infiltratie is in het grootste deel van Langedijk niet mogelijk in verband met
slechte doorlatendheid van de bodem.

4.6.

Grondwater
De gemeente verbetert momenteel het inzicht in het grondwater van Langedijk doordat er
een meetnet is opgezet. De gemeente werkt de gemeentelijke watertaken uit in het verbrede GRP. Voor zover bekend ondervinden de bewoners van Langedijk momenteel geen
ernstige grondwateroverlast. Bij de sportvelden Broek op Langedijk is sprake van een hoge grondwaterstand die zorgt voor enige overlast. Alle grondwateroverlastproblemen worden in de toekomst verholpen.

4.7.

Beheer en onderhoud
De gemeente en het hoogheemraadschap zijn van plan het onderhoud van het water in
een ‘overdracht onderhoud stedelijk water’ te regelen. De gemeente en het hoogheemraadschap willen het onderhoud effectief uitvoeren en afstemmen op de functies van het
water. De gemeente en het hoogheemraadschap willen het onderhoud van de watergangen op een natuurvriendelijke wijze uitvoeren: er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en functies.

4.8.

Communicatie
De gemeente Langedijk heeft een waterloket. De areaalbeheerder riolering en water binnen de gemeente vult deze taak in. Daardoor is het voor de inwoners van Langedijk duidelijk wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is en wie het aanspreekpunt is voor water.
De inwoners kunnen bij het loket terecht voor voorlichting, antwoorden op vragen, klachtenafhandeling en vergunningverlening. In het onderstaande kader worden de verantwoordelijkheden voor beheer en onderhoud verder uitgewerkt.
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Particulieren:
-

particulieren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van een deel van de sloten langs de aangrenzende
percelen.

Informatie

over

de

keur

staat

op

de

website

van

het

hoogheemraadschap:

www.hhnk.nl/item_99397/item_60978/water/schouw. De leggergegevens (de benodigde afmetingen van de
watergangen) zijn in te zien via legger.hhnk.nl/geoweb_legger/map.aspx. De conceptlegger op deze website wordt in 2011 vastgesteld;
-

particulieren zijn verantwoordelijk voor hemelwater dat op eigen terrein valt. Dit water wordt waar mogelijk
op eigen terrein verwerkt;

-

particulieren zijn verantwoordelijk voor grondwater op eigen terrein.

Gemeente:
-

de gemeente kan verantwoordelijk zijn voor een deel van het onderhoud van oppervlaktewater in stedelijk
gebied. Dit is afhankelijk van de afspraken die met de waterbeheerder worden gemaakt (de afspraken met
het hoogheemraadschap worden naar verwachting vastgelegd in de overeenkomst Overdracht Onderhoud
Stedelijk Water);

-

de gemeente heeft de zorgplicht voor de doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater dat perceeleigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken;

-

de gemeente heeft de zorgplicht voor grondwater om in het openbare gemeentelijke gebied maatregelen te
treffen die structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk voorkomen of beperken (niet met terugwerkende kracht);

-

de gemeente coördineert de klachtenafhandeling;
de gemeente heeft een waterloket ingericht waar burgers terecht kunnen voor voorlichting, klachten en vergunningen;

-

de gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van het afvalwater.

Hoogheemraadschap:
-

het hoogheemraadschap onderhoudt deels de watergangen in landelijk en stedelijk gebied. De taakverdeling bij het beheer en onderhoud in stedelijk gebied wordt naar verwachting overeengekomen in de Overdracht Onderhoud Stedelijk Water. Het hoogheemraadschap voert de schouw uit voor de watergangen die
worden onderhouden door particulieren en de gemeente;

-

het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de waterkeringen;

-

het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de zuivering van het ingezamelde afvalwater;

-

het hoogheemraadschap is de beheerder van het oppervlaktewater (kwantiteit en kwaliteit). Het hoogheemraadschap voert niet al het onderhoud uit.

4.9.

Samenvatting kansen en knelpunten
Afbeelding 4.2 geeft een overzicht van de kansen en knelpunten in Langedijk. In de afbeelding is onderscheid gemaakt tussen ‘noodzakelijke’ en ‘wenselijke’ ambities en de termijn
waarop de maatregelen worden uitgevoerd. Noodzakelijk staat daarbij voor ambities waar
een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt of voor een onacceptabele situatie waar
op korte termijn oplossingen worden gezocht. Wenselijk staat voor ambities waar het watersysteem of het waterbeheer nog verder kan worden verbeterd.
De kolom ‘uitvoeringsprogramma’ geeft bij bepaalde ambities een lopend project, bij andere ambities staat ‘nader te bepalen’. De ambities waarvoor een lopend project is opgenomen zijn al vastgesteld in andere plannen. Voor deze ambities zijn geen aanvullende investeringen vanuit het waterplan meer nodig. Voor de andere ambities (nader te bepalen) zijn
mogelijk nog wel aanvullende maatregelen en eventueel ook aanvullende investeringen
nodig vanuit het waterplan. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5 en bijlage IV.
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Afbeelding 4.2. Kansen en knelpunten Langedijk (afkortingen: zie verklarende woordenlijst)
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5.

UITVOERINGSPROGRAMMA
Aan de hand van de visie is een maatregelenpakket opgesteld. Veel van de bestaande
kansen en knelpunten zijn al binnen lopende projecten en programma’s ingevuld. Voor een
deel worden maatregelen vanuit het waterplan genomen. Een deel van de maatregelen
wordt uitgevoerd binnen de planperiode van het waterplan (2011-2015). Andere maatregelen zijn minder urgent of kostbaarder. Deze maatregelen geven een vooruitblik op de
periode na de planperiode van het waterplan.
De kosten van de diverse maatregelen worden verdeeld over de gemeente en het hoogheemraadschap. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- maatregelen voor waterkwantiteit (onder andere aanleg waterberging) bij de huidige inrichting (‘historische opgave’) worden gefinancierd door het hoogheemraadschap;
- maatregelen voor waterkwantiteit in nieuwe ontwikkelingen worden gefinancierd door
het betreffende project;
- maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit worden gefinancierd door de gemeente als deze direct veroorzaakt worden door de riolering. Wanneer de waterkwaliteitsmaatregelen geen relatie hebben met de riolering/het stedelijke gebied worden deze volledig door het hoogheemraadschap gefinancierd. De kosten worden gedeeld
wanneer de waterkwaliteitsmaatregelen een (indirecte) relatie hebben met de riolering
of het stedelijke gebied;
- maatregelen op het gebied van recreatie, grondwater (stedelijk gebied) en riolering
worden gefinancierd door de gemeente;
- communicatiekosten worden gedeeld door de gemeente en het hoogheemraadschap.
Tabel 5.1 en 5.2 geven een overzicht van de maatregelen voor Harenkarspel en Langedijk.
In de tabellen zijn alleen de kosten opgenomen voor maatregelen die worden gefinancierd
vanuit het waterplan. Wanneer voor de kosten EUR 0 is ingevuld, betekent dat niet dat er
aan de maatregel geen kosten zijn verbonden maar dat de maatregel bijvoorbeeld vanuit
een ander project of programma wordt gefinancierd. In bijlage IV is een uitgebreide toelichting op het uitvoeringsprogramma opgenomen. In bijlage III zijn de maatregelen op kaart
weergegeven.
De tijdsbesteding (personele inzet) voor nieuwe projecten en activiteiten die voortkomen uit
dit waterplan komt neer op:
- Harenkarspel: structureel 10 dagen per jaar extra inzet en daarnaast eenmalig 25 dagen in de planperiode (2011-2015); De verdeling van deze 25 dagen over de verschillende jaren is afhankelijk van de exacte invulling van de planning;
- Langedijk: structureel 10 dagen per jaar extra inzet en daarnaast eenmalig 35 dagen in
de planperiode (2011-2015); Dit is exclusief de tijdsbesteding voor maatregelen uit het
VGRP;
- hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: structureel 25 dagen per jaar extra inzet en daarnaast eenmalig 30 dagen in de planperiode (2011-2015).
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Tabel 5.1. Maatregelen Harenkarspel
Nr.

Maatregel
1 Dijkversterkingenprogramma HHNK
2 Aandachtspunt dijkversterkingenprogramma:
bestaande bebouwing en beplanting
3 Terughoudend zijn met peilverlagingen
4 Maatregelen wateropgave

Thema

% Gemeente

€ Gemeente

% HHNK

€ HHNK

Kosten na 2015

Trekker

€0
€0

€0
€0

€ 0 hoogheemraadschap
€ 0 gemeente

Waterveiligheid
waterplan
Waterkwantiteit en overlast andere planvorming

€0
€0

€0
€0

€ 0 gemeente
€ 0 hoogheemraadschap

5 Maatregelen KRW

Waterkwaliteit en ecologie

andere planvorming

€0

€0

€ 0 hoogheemraadschap

6 Verontdiepen Heemtmeer

Waterkwaliteit en ecologie

andere planvorming

€0

€0

€ 0 hoogheemraadschap

7 Onderzoek waterkwaliteit

Waterkwaliteit en ecologie

waterplan

€0

€0

€ 35.000 hoogheemraadschap

8 Maatregelen waterkwaliteit

Waterkwaliteit en ecologie

waterplan

€0

€0

€ 0 hoogheemraadschap

9 Wanneer mogelijk bij vervangen beschoeiing
natuurviendelijke oevers aanleggen
10 Onderzoek mogelijkheden alternatieve waterinlaat

Waterkwaliteit en ecologie

waterplan

€0

€0

€ 0 gemeente

Waterkwaliteit en ecologie

waterplan

€0

€0

11 Bij nieuwbouw wordt water als mede-ordenend
beschouwd, waterkansen worden benut

Water in de bebouwde
omgeving, ruimtelijke
ordening en functies
Water in de bebouwde
omgeving, ruimtelijke
ordening en functies
Water in de bebouwde
omgeving, ruimtelijke
ordening en functies
Water in de bebouwde
omgeving, ruimtelijke
ordening en functies
Afkoppelen, hemelwater en
afvalwater
Afkoppelen, hemelwater en
afvalwater
Grondwater
Grondwater
Grondwater

waterplan

€0

€0

€ 0 gemeente

waterplan

€0

€0

€ 0 beiden

waterplan

€0

€0

€ 0 gemeente

€ 5.000

€0

€ 0 gemeente

andere planvorming

€0

€0

€ 0 gemeente

andere planvorming

€0

€0

€ 0 gemeente

andere planvorming
andere planvorming
waterplan

€0
€0
€0

€0
€0
€0

€ 0 gemeente
€ 0 gemeente
€ 0 gemeente

Beheer en onderhoud
Beheer en onderhoud
Beheer en onderhoud
Communicatie
Communicatie
Communicatie

andere planvorming
andere planvorming
andere planvorming
andere planvorming
waterplan
waterplan

€0
€0
€ 12.500
€0
€ 5.000
€0
€ 22.500

€0
€0
€ 12.500
€0
€ 5.000
€0
€ 17.500

12 Gemeente gaat gebruik maken van de waterbank

13 Ophogen bruggen rondje Waarland

14 Dirkshorn krijgt de functie recreatiewater

15 Foutieve aansluitingen opsporen en herstellen
16 Afkoppelen van aanvullend verhard oppervlak
17 Maatregelen grondwater GRP
18 Grondwaterplan en beleid gemeente
19 Bij nieuwbouwprojecten wordt rekening gehouden
met bodemopbouw en grondwater
20 Aanleg baggerdepot
21 Baggerachterstand wegwerken
22 Onderhoudsplan
23 Inrichting waterloket
24 Communicatie waterplan
25 Jaarlijkse planevaluatie waterplan
TOTALEN

Waterveiligheid
Waterveiligheid

Maatregel waterplan of Kosten voor 2015
andere planvorming
andere planvorming
waterplan
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waterplan

€ 5.000

100%

€ 25.000

50%

€ 10.000

50%

€ 40.000

50%
50%

t/m 2015

2015 tm 2030

€ 25.000 beiden

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 60.000

hoogheemraadschap
hoogheemraadschap
beiden
gemeente
beiden
beiden
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Tabel 5.2. Maatregelen Langedijk
Nr.

Maatregel

Thema

1 Dijkversterkingenprogramma HHNK
Waterveiligheid
2 Dijkversterkingen: aandacht voor het
Waterveiligheid
achterliggende gebied, afstemming van het proces
3 Terughoudend zijn met peilverlagingen
4 Maatregelen wateropgave
5a, b en c Oplossen knelpunten doorstroming en
doorvaarbaarheid
6 Aanleg nieuwe inlaat bij Oosterdel
7 Integraal onderzoek watersysteem rondom
onderbemaling Broek op Langedijk-Zuid
8 Maatregelen KRW

% Gemeente

€ Gemeente

% HHNK

€ HHNK

Kosten na 2015

Trekker

€0
€0

€0
€0

€ 0 hoogheemraadschap
€ 0 hoogheemraadschap

Waterveiligheid
waterplan
Waterkwantiteit en overlast andere planvorming

€0
€0

€0
€0

€ 0 gemeente
€ 0 hoogheemraadschap

Waterkwantiteit en overlast waterplan

€0

€0

Waterkwantiteit en overlast waterplan

€ 50.000

Waterkwantiteit en overlast waterplan

€ 15.000

50%

€0

100%

€ 50.000

hoogheemraadschap

€ 7.500

50%

€ 7.500

hoogheemraadschap

andere planvorming

€0

€0

€ 0 hoogheemraadschap

9 Onderzoek waterkwaliteit o.a. om het effect van
maatregelen te bepalen
10 Maatregelen waterkwaliteit

Waterkwaliteit en ecologie

waterplan

€0

€0

€ 35.000 hoogheemraadschap

Waterkwaliteit en ecologie

waterplan

€0

€0

€ 0 hoogheemraadschap

11 Onderhoudsplan

Waterkwaliteit en ecologie

waterplan

12 Onderzoek mogelijkheden alternatieve waterinlaat

Waterkwaliteit en ecologie

waterplan

13 Implementatie zwemwaterfunctie in Noorderplas

Waterkwaliteit en ecologie

14 Bij nieuwbouw wordt water als mede-ordenend
beschouwd, waterkansen worden benut

Water in de bebouwde
omgeving, ruimtelijke
ordening en functies
Water in de bebouwde
omgeving, ruimtelijke
ordening en functies
Water in de bebouwde
omgeving, ruimtelijke
ordening en functies
Afkoppelen, hemelwater en
afvalwater
Grondwater
Beheer en onderhoud
Beheer en onderhoud
Communicatie
Communicatie
Communicatie

16 Afspraken over de wijze van watercompensatie

17 In het nieuwe VGRP wordt klimaatbestendigheid
meegenomen
18 Grondwaterplan en beleid gemeente (VGRP)
19 Aanleg baggerdepot
20 Opstellen baggerplan
21 Uitbouwen waterloket
22 Communicatie waterplan
23 Jaarlijkse planevaluatie waterplan
TOTALEN

€ 25.000

50%

€ 12.500

€ 0 beiden

€0

€0

€ 25.000 HHNK

zwemwaterbeleid
provincie
waterplan

€0

€0

€ 0 provincie

€0

€0

€ 0 gemeente

waterplan

€0

€0

€ 0 beiden

waterplan

€0

€0

andere planvorming

€0

€0

andere planvorming
andere planvorming
andere planvorming
waterplan
waterplan
waterplan

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 20.000

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 70.000

50%
€ 90.000

€ 12.500

50%

50%

t/m 2015

2015 tm 2030

gemeente

Waterkwaliteit en ecologie

15 Gemeente gaat gebruik maken van de waterbank
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Maatregel waterplan of Kosten voor 2015
andere planvorming
andere planvorming
waterplan

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 60.000

gemeente
hoogheemraadschap
hoogheemraadschap
gemeente
beiden
beiden
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6.

VERKLARENDE WOORDENLIJST
Afkoppelen

Zorgen dat relatief schoon regenwater van verhard oppervlak (parkeerterreinen, daken) niet langer naar de rwzi
stroomt, maar in de bodem of in het oppervlaktewater terecht komt.

Afvalwater

Water dat door gebruik is verontreinigd.

Bagger, baggeren en bagger- De bodem van watergangen wordt na verloop van tijd
achterstanden
steeds hoger, doordat slib uit het water bezinkt op de bodem (bagger). Wanneer dit slib lange tijd niet wordt verwijderd om de watergang op diepte te houden (baggeren) kan
de afvoerfunctie van watergangen in gevaar komen. Dan is
er sprake van een baggerachterstand.
Basisinspanning
(emissiespoor)

Een afspraak om rioolsystemen zodanig aan te passen dat
de vuiluitworp uit het systeem wordt verminderd. De uitstroom naar het oppervlaktewater wordt beperkt tot een bepaald maximum gerelateerd aan het verharde oppervlak.
Dit kan door meer berging te creëren in het rioolstelsel of
bijvoorbeeld door af te koppelen.

Bergbezinkbassin, leiding of Voorziening, meestal in de vorm van een ondergrondse bevoorziening
tonnen bak, bedoelt voor de bezinking van vuil uit het overstortwater van een (gemengd) rioolstelsel.
Beschoeiing

Betimmering van de oever van een watergang, dient om afkalving van de oevers tegen te gaan.

Blauwalg

Cyanobacterie (wordt vaak alg genoemd). Groeit in voedselrijk water, vormt bij hoge fosfaatconcentraties grote
drijflagen, die bij het afsterven aan het eind van de zomer
giftige stoffen afgeven. Deze stoffen zorgen onder andere
voor huidirritaties.

Boezem

Stelsel van hoger gelegen watergangen rondom polders.
Wordt gebruikt als wateraanvoer (zomer), waterafvoer (winter) en soms ook als berging voor het water in de polders.
Het water wordt uit de boezem in de polder gelaten met een
inlaat en er uit gepompt met gemalen.

Doorlatendheid (v.d. onder- Het vermogen van de bodem om water op te nemen.
grond)
Drooglegging

Verschil tussen waterpeil (streefpeil) en maaiveldhoogte.

EBEO-methode

EBEO staat voor ecologische beoordeling. Door de stichting
toegepast onderzoek waterbeheer (STOWA) zijn hier methodes voor ontwikkeld voor verschillende watertypen. In
2010 is door HHNK voor het watertype stadswateren deze
methode toegepast.

Witteveen+Bos, EDM79-1/kolm/062 definitief 02 d.d. 7 april 2011, Waterplan Harenkarspel Langedijk 2011-2015

39

Effluent

Gezuiverd water dat uit een rwzi stroomt.

EGV

EGV staat voor elektrisch geleidingsvermogen. Met een
EGV meting worden alle opgeloste zouten in het oppervlaktewater gemeten, wat een beeld geeft van de zouttoestand.
Op basis van een relatie tussen EGV en chloride kan een
omrekening worden uitgevoerd.

EHS

Ecologische Hoofdstructuur. Een samenhangend netwerk
van natuurgebieden en verbindingszones.

Eutroof/nutriëntenrijk

Voedselrijk water. De meest bekende voedingsstoffen in
oppervlaktewater zijn stikstof en fosfor (fosfaat).

Emissiespoor

Zie basisinspanning.

Exoot

Plant of dier in oppervlaktewater die daar van oorsprong
niet hoort, zoals de waternavel en de waterhyacint. Soms
zorgen deze soorten ervoor dat lokale soorten uitsterven of
plaatselijk worden verdrongen.
Floating Algea Beds: drijvende algenmatten. Zorgen ervoor
dat oppervlaktewater groenig en troebel is.

Flab

Flexibel Peilbeheer

Een peilbeheer waarbij het peil tussen een bepaald minimum en maximumpeil mag fluctueren. Daardoor kan er
meer water worden vastgehouden in een gebied.

First Flush

Het eerste deel van het regenwater dat van het verhard oppervlaktewater afstroomt. Hierin zit het grootste deel van de
vervuiling die van straten en terreinen afspoelt.

Foutieve aansluitingen in een Bij een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel worden regengescheiden rioolstelsel
water en afvalwater gescheiden van elkaar afgevoerd (zie
gescheiden riolering). Bij de aanleg of bij latere werkzaamheden zijn er per ongeluk regenwaterafvoeren aangesloten
op de afvalwaterriolering en/of andersom. De afvalwaterriolering is bij een gescheiden stelsel niet berekend op de extra aanvoer van regenwater, en via de regenwaterbuizen
komt ongezuiverd afvalwater in oppervlaktewater of bodem
terecht.
Gemaal

Een grote pomp die het water van de polder op een bepaald peil houdt.

GEP

Goed Ecologisch Potentieel. Doelstelling voor de Kaderrichtlijn Water.

Gescheiden rioolstelsel en Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater dat op ververbeterd gescheiden riool- hard oppervlak valt met aparte leidingen worden ingezastelsel
meld. Het afvalwater wordt naar de rioolwaterzuivering afgevoerd, het regenwater niet. Bij een verbeterd gescheiden
stelsel wordt de ‘first flush’ (het eerste deel van de regenbui) wel naar de riolering afgevoerd.
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Grondwatermeetnet

Een net van peilbuizen die op representatieve locaties binnen een bepaald gebied worden geplaatst, zodat de grondwaterstand binnen een bepaald gebied kan worden gemonitord.

Grondwateroverlast

Door hoge grondwaterstanden kan er overlast ontstaan:
drassige tuinen of groenzones, water in kelders of kruipruimten, drassige weilanden of akkers of vochtige woningen.

GRP (verbreed)

Gemeentelijk Rioleringsplan. Sinds inwerking treden van de
'Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken in 2008, is het GRP verbreed tot een beleidsplan waarin de gemeente aangeeft hoe de omgang met afvalwater,
hemelwater en grondwater in de toekomst binnen de gemeente wordt aangepakt.

Helofytenfilter

Een helofytenfilter is een soort moeras(je), van zand en
grind met hierin helofytenplanten, zoals riet en lisdodde. Het
wordt gebruikt om vervuild water te zuiveren tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu.

Hoofdwatergang

Watergang die onderdeel uitmaakt van het hoofdafwateringsnet. De afvoerende functie van de watergang is daarom erg belangrijk.

Inundatie

Overstroming. Op grote schaal: dijkdoorbraak of op kleine
schaal: buiten de oevers treden van sloten.

Inklinking

Inklinken is het proces van volumevermindering van grond
door verdroging of het onttrekken van grondwater (peilverlaging, bemaling). Dit proces treedt met name op bij veengronden en in mindere mater ook bij kleigronden.

KRW
en Waterlichaam

Kaderrichtlijn Water. Het beleidsplan van de Europese
Unie, waarmee de kwaliteit van het oppervlaktewater en
grondwater in 2015 op orde moet zijn gebracht. Een stap
om dat te bereiken is het aanwijzen van oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen. Oppervlaktewaterlichamen zijn wateren met een bepaalde minimale omvang en/of
een bepaald minimaal afwaterwateringsgebied, en de kleinste toetsingseenheid binnen de Kaderrichtlijn Water.

Keur

De keur is een verordening met de regels die een waterschap/hoogheemraadschap hanteert bij de bescherming
van waterkeringen, watergangen en bijhorende kunstwerken.

Kwel

Opwaartse stroming van grondwater naar het oppervlak. Er
bestaat diepe kwel (kwel vanuit dieper gelegen grondwater
naar ondiep grondwater en watergangen) en ondiepe kwel
(door dijken en andere waterkeringen naar het maaiveld of
de watergang).
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Legger

Een legger is het beheersregister van een waterschap/hoogheemraadschap. Hierin worden de ligging en de
minimale afmetingen van watergangen en waterkeringen
(inclusief juridische beschermingzones) vastgelegd. Ook
worden in de legger de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen vastgelegd.

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.

MTR en SW

Maximaal Toelaatbaar Risico en Streefwaarden. Norm uit
de vierde nota waterhuishouding voor de fysisch-chemische
waterkwaliteit. Per 22 december 2009 is de vierde nota waterhuishouding vervangen door het Nationaal Waterplan.
Hierin zijn geen normen vastgesteld voor de stoffen waar
eerder de MTR gold. Vanuit de KRW, het Nationaal Waterplan en overige wetgeving geldt dat KRW waterlichamen
moeten voldoen aan de GEP (resultaatsverplichting). In de
praktijk is dat niet mogelijk zonder bepaalde minimale fysisch-chemische waterkwaliteit. Ook zijn er normen voor
prioritaire stoffen voor de Waterlichamen. Dit zijn ‘gevaarlijke’ stoffen, zoals een aantal bestrijdingsmiddelen.

Nalevering (water)bodem

Proces waarbij stoffen die in de bodem van het water zijn
opgeslagen vrijkomen.

NAP

Nieuw Amsterdams Peil, komt ongeveer overeen met de
zeespiegel.

NBW en NBW-a

Nationaal Bestuursakkoord Water en Nationaal Bestuursakkoord Water-actueel. Een bestuursakkoord (2003) tussen
Rijksoverheid, de gemeenten, de waterschappen en provincies waarin afspraken zijn gemaakt over de aanpak van het
waterbeheer. In 2008 is het akkoord geactualiseerd.

Natuurvriendelijke oever

Flauwe oever van een watergang waarop planten goed
kunnen groeien.

Nutriënten

Zie Eutroof.

Peilbeheer

Het regelen van het waterpeil in het oppervlaktewater door
middel van stuwen, sluizen en gemalen.

Peilgebied

In polders worden waterstanden strak gereguleerd omdat
het verschil tussen waterpeil en maaiveldhoogte vaak maar
klein is. Daarvoor wordt het watersysteem ingedeeld in vakken met een bepaald peil.

Riooloverstorten

Een rioleringswerk dat rioolwater dat niet in het rioolstelsel
kan worden geborgen overstort naar het oppervlaktewater
(bij hevige regenval).
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Rwzi

Rioolwaterzuivering. Installatie waar afvalwater wordt
gezuiverd voordat het weer in het watersysteem wordt
gepompt.

OAS

Optimalisatie afvalwatersysteem. Optimalisatiestudie voor
de riolering waarmee de afvoer van de riolering naar oppervlaktewater zo klein mogelijk wordt, het negatieve effect op
de oppervlaktewaterkwaliteit zoveel mogelijk wordt beperkt
en de afvoer naar de zuivering zo constant mogelijk wordt
gemaakt.

Ontwateringsdiepte

Het verschil tussen de grondwaterstand en het maaiveld.

Waterbank

Een manier om flexibeler om te gaan met watercompensatie bij stedelijke (her) ontwikkelingen. De watercompensatie wordt dan op peilvakniveau berekend,
waardoor bij een ontwikkeling een negatief saldo kan bestaan, wanneer deze op een andere locatie wordt gecompenseerd.

Waterberging

De hoeveelheid water die in een bepaald oppervlaktewatersysteem kan worden opgeslagen. De term wordt ook
gebruikt voor een voorziening waarin een overschot
aan water tijdelijk kan worden geborgen (bijvoorbeeld
een plas naast een gemaal, of een laagte in het maaiveld).

Waterhuishouding

De inrichting van het watersysteem.

Waterkering

Dijken of duinen waarmee wordt voorkomen dat bij
hoge waterstanden water vanuit zee, het IJsselmeer of
de boezems de polders inloopt. De term wordt ook gebruikt
voor een scheiding tussen twee peilgebieden (dam, sluis,
stuw of ander kunstwerk) en voor ondoorlatende afdichtingen in constructies.

Waterkwaliteitsspoor

Inspanningen gericht op het bereiken van een goede
(stedelijke) waterkwaliteit. Na het bereiken van de
basisinspanning (het emissiespoor) wordt de resterende
vervuiling afgestemd op de veerkracht van het ontvangende
water.

Waterlichaam

Een waterlichaam is een oppervlaktewater met een
bepaalde minimale omvang of minimaal afwateringsgebied
en de kleinste toetsingseenheid binnen de Kaderrichtlijn
Water.

Waterneutraal

Geen negatieve effecten op de (grond)waterhuishouding.

Wateropgave

De hoeveelheid waterberging die het watersysteem te kort
komt om te voldoen aan de norm voor het voorkomen van
wateroverlast.
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Water-op-straat

De capaciteit van de riolering is niet voldoende om alle regen af te kunnen voeren, waardoor bij heftige regen water
op straat blijft staan. Sommige situaties zijn hierbij ‘acceptabel’, wanneer weinig overlast ontstaat en de situatie niet
vaak voorkomt.

Waterrobuust bouwen

Waterrobuust bouwen komt neer op het zodanig vormgeven
en inrichten van het stedelijk gebied en de daarin aanwezige gebouwen, dat de impact van klimaatveranderingen zo
klein mogelijk blijft.

Zwemwater

Een zwemwater is in principe elk oppervlaktewater waar,
naar verwachting van de bevoegde autoriteit, een groot
aantal mensen zal zwemmen. Wanneer deze locaties door
de provincie officieel wordt aangewezen en een zwemwaterfunctie wordt toegekend gelden er bepaalde waterkwaliteitsdoelstelling en communicatieplichten.

Zwemwaterprofiel

Uit de Europese Zwemwaterrichtlijn volgt dat voor de wateren met een officiële zwemwaterfunctie een zwemwaterprofiel opgesteld dient te worden. Een zwemwaterprofiel bevat
een analyse van de zwemwaterkwaliteit van het water, de
eventuele gezondheidsrisico’s voor zwemmers en de oorzaken daarvan. Hiernaast worden indien nodig maatregelen, inclusief een tijdsplanning in het profiel opgenomen.
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BIJLAGE I

SYSTEEMBESCHRIJVING

Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport EDM79-1/kolm/062 d.d. 7 april 2011

Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport EDM79-1/kolm/062 d.d. 7 april 2011

De grondwaterstromen zijn minder goed te reguleren. In de lager gelegen gebieden, de
polders, treedt kwel op van water uit de hoger gelegen gebieden: de Noordzee (zout water), de boezems (zoet tot brak, grotendeels sterk voedselrijk water), het IJsselmeer (zoet
water) en van hoger gelegen polders naar lager gelegen polders. In deze hoger gelegen
gebieden zijgt water daarom weg. Onder de duinen ligt een zoetwaterbel: hier infiltreert
neerslag en heeft de zoute Noordzeekwel niet veel invloed. Afbeelding 1.1 geeft een
schematisatie van het (grond)watersysteem. Kaart 1 in bijlage III (hoofdrapport) geeft een
overzicht van het water en de peilvakken in Harenkarspel en Langedijk.
Afbeelding 1.1. Schematisatie grondwatersysteem

1.2.1.

Waterveiligheid
Inundatie uit boezems, de Noordzee of het IJsselmeer wordt voorkomen door voldoende
(sterke) duinen en dijken bij het IJsselmeer, de Noordzee en de boezems. De kering van
het Noordzeewater vindt plaats met behulp van de duinenrij en deels zeedijken, de kering
van het IJsselmeer/Markermeerwater met dijken. Harenkarspel en Langedijk liggen beiden
in dijkring 13. De waterkeringbeheerders in Noord-Holland (Rijkswaterstaat, provincie
Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) werken eraan om alle waterkeringen op orde te krijgen. Een aantal ‘zwakke schakels’ worden momenteel of binnenkort versterkt (zeedijk/duinen Noordzee). Ook een aantal andere primaire keringen worden
versterkt (de dijken langs het Markermeer).
In Harenkarspel en Langedijk liggen geen zeekeringen of IJsselmeerkeringen. Wel liggen
er keringen voor het boezemstelsel (regionale keringen). Vooral over de kering van de
VRNK boezem (bij Waarland) bestaan nog wel klachten (mondelinge mededeling beheerders): soms sijpelt er water door de keringen heen. De regionale waterkeringen zijn in 2008
getoetst aan nieuwe normen van de provincie Noord-Holland. Daar waar regionale waterkeringen nog niet aan deze verscherpte normen voldoen worden maatregelen genomen.
Een van de maatregelen die wordt genomen voor de regionale waterkeringen is een versterking/verhoging van de dijk tussen Oosterdel en het Kanaal Alkmaar - Omval Kolhorn.
Op een deel van de dijk staan woningen, ook is lokaal weinig ruimte beschikbaar. Ook zijn
er waardevolle objecten aanwezig, zoals bijvoorbeeld bomen, die een specifieke uitstraling
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aan het gebied geven. De dijk is op een aantal plaatsen te laag. Er wordt nog een stabiliteitscontrole uitgevoerd, waarna wordt besloten welke maatregelen worden genomen.
Na 2010 wordt gestart met de dijkversterkingen langs het rondje Waarland.
De provincie Noord-Holland is de mogelijkheid aan het onderzoeken om de Westfriese
zeedijk weer te benutten als waterkering. Harenkarspel en Langedijk worden daardoor ‘extra’ beschermd tegen overstromingen. Doordat de dijk ook een monument is en doordat de
dijk een natuurstatus heeft, worden ook de landschappelijke waarde van de dijk beschermd.
Het deelgebied De Druppels ten noordwesten van de Geestmerambachtplas is ingericht als
noodoverloopgebied. Hier kan bij extreme neerslag tijdelijk extra water worden geborgen.
1.2.2.

Waterkwantiteit en overlast
Inundatie uit sloten kan optreden als de neerslag die in de polders valt, niet voldoende snel
door het oppervlaktewater kan worden afgevoerd of als er niet voldoende berging aanwezig
is om het water te bergen. In de praktijk is er vooral nog wateroverlast door inundatie uit
sloten bekend in de polder Valkkoog en Waarland. In Waarland en het noordelijke deel van
de Geestmerambacht bestaan bovendien locaties waar de sloten niet buiten de oevers treden, maar de waterpeilen in de sloten wel dermate hoog zijn dat de ondernemers in het
gebied hier soms last van hebben. Deze hoge waterpeilen lijken vooral veroorzaakt te worden door plaatselijke baggerachterstanden: de natte doorsnede van deze watergangen is
dan zo klein geworden, dat het water niet meer voldoende snel kan worden afgevoerd
(bron: agrarisch structuuronderzoek Harenkarspel).
De wateropgave geeft aan hoeveel berging er aanvullend nodig is om te voldoen aan landelijk gestelde normen. Deze normen geven aan hoe vaak bijvoorbeeld stedelijk gebied of
grasland mag inunderen. Het buiten de oevers treden van oppervlaktewater in polders is
nooit helemaal te voorkomen. Daarom zijn grenzen gelegd bij herhalingstijden die acceptabel worden geacht. Het hoogheemraadschap heeft al onderzocht welke maatregelen nodig
zijn om aan deze wateropgave te voldoen. De wateropgave (de hoeveelheid waterberging
die nog in het gebied nodig is) is herberekend tijdens het opstellen van het waterplan. De
resultaten van deze berekeningen bepalen de benodigde maatregelen voor de verschillende polders. Voor de polder Geestmerambacht bestaat niet langer een wateropgave, volgens de laatste berekeningen1. In de Ringpolder, de Grebpolder en in Noord-Scharwoude
zijn een aantal stuwverbredingen en 0,5 ha waterberging (Grebpolder) noodzakelijk. Deze
maatregelen zijn deels al uitgevoerd. In de polder Valkkoog wordt het watersysteem verbeterd door middel van een aantal aanpassingen aan stuwen, watergangen en het gemaal.
Een deel van de maatregelen is ook al uitgevoerd, een ander deel wordt in de komende jaren gerealiseerd.
Flexibel peilbeheer is bij herontwikkelingen in Harenkarspel goed mogelijk. In bestaand gebied (landbouw en stedelijk) is een flexibel peil vaak lastig. In landbouwgebieden is een
strak peil nodig vanwege de waterbehoefte. In bestaand stedelijk gebied kunnen risico’s
ontstaan op verzakkingen. In Langedijk is een flexibel peil in de hele gemeente lastig. Een
flexibel peil is niet of nauwelijks te combineren met vaarverbindingen. De beste kansen bestaan in de Geestmerambachtplas en omgeving.
1

Er is ook geen overmaat aan waterberging in de polder. Dat is deels te verklaren doordat het water uit de Geestmerambachtpolder niet kan worden geborgen in Oosterdel.

Witteveen+Bos, EDM79-1/kolm/063 definitief 02 d.d. 7 april 2011, bijlage I: systeembeschrijving

3

Watertekorten
In de zomer bestaat een kans op watertekorten: er is een verdampingsoverschot. Bovendien wordt er water uit het oppervlaktewaterstelsel onttrokken om bijvoorbeeld landbouwgrond te beregenen. Tot nu toe is het in Harenkarspel en Langedijk nog niet voor gekomen
dat er onvoldoende water beschikbaar was om het oppervlaktewatersysteem op peil te
houden. Een deel van Sint Pancras is soms wel lastig op peil te houden. Dit ligt vooral aan
de aanvoerroute van het water, het water wordt door een aantal peilvakken heen geleid en
moet vervolgens worden opgepompt.
1.2.3.

Waterkwaliteit en ecologie
In de volgende paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de fysisch-chemische waterkwaliteit binnen de gemeenten. Uitgebreide ecologische analyses van de verschillende watersystemen, bijvoorbeeld met behulp van water- en stofbalansen en ecologische beoordelingen, zijn (nog) niet uitgevoerd. Ook is er niet overal een meetpunt voor de fysischchemische kwaliteit aanwezig. Het hoogheemraadschap start begin 2010 een meetnet op
voor de ecologische beoordelingen. De beoordelingen en de bijbehorende ecologische
analyses zijn nodig om inzicht te krijgen in het ecologisch functioneren van het watersysteem (wat is de oorzaak van de huidige ecologische waterkwaliteit? Stofbelastingen, inrichting, verblijftijden, soorten, onderhoud, etc.) en om daarmee het juiste maatregelenpakket
ter verbetering van de (ecologische) waterkwaliteit in het gebied te kunnen kiezen.
Ecologische beoordeling Harenkarspel
In 2010 is een ecologische beoordeling van het oppervlaktewater uitgevoerd door het
hoogheemraadschap. Uit de ecologische beoordeling blijkt het volgende:
- op ‘beleving’ (vooral bepaald door vegetatiesoorten die door mensen als sierlijk worden
beschouwd) wordt voor het merendeel van de locaties matig gescoord, en voor een
deel ‘goed’. Drie trajecten worden als slecht beoordeeld, het gaat hierbij om een ligplaats voor bootjes, een recreatiecomplex en een beschoeide kroossloot. Bij de ‘matige’ trajecten is de diversiteit in vegetatie gering;
- op het toetscriterium ‘ecologie oever’ wordt vooral slecht gescoord binnen de stedelijke
kernen. De oorzaak daarvoor is dat de oevers vrijwel allemaal beschoeid zijn. Het traject langs de Westfriese zeedijk scoort zeer goed;
- het criterium ‘ecologie water’ scoort aan de westzijde van Harenkarspel iets beter dan
aan de oostzijde van Harenkarspel. De ecologie van de buitengebieden wordt vooral
als slecht tot matig beoordeeld, ‘ecologie water’ in de stedelijke kernen lijkt iets beter te
scoren;
- gemiddeld wordt dus matig gescoord op de parameters ‘beleving’, ‘ecologie water’ en
‘ecologie oever’;
- de locaties met zeer slechte beoordeling voor de categorie oever zijn allemaal gelegen
rondom de recreatieparken (vooral rond Dirkshorn);
- de vegetatie van de oevers bestaat vooral uit riet;
- er zijn 23 soorten waterplanten aangetroffen. De meest dominante soorten zijn grof
hoornblad, schedefonteinkruid en kroos (Bultkroos en Klein kroos). Overmatige kroosgroei wijst op voedselrijk water. Grof hoornblad en schedefonteinkruid zijn ook woekerplanten die onder invloed van voedselrijk water een groot deel van de waterbodem kunnen bedekken;
- bij het onderzoek is het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) gemeten. Dit is een maat
voor het zoutgehalte. Het blijkt dat het polderwater zoet tot lichtbrak is. De hoogste
zoutgehalten zijn gemeten in Warmerhuizen;
- door het agrarische karakter van het gebied is een verbetering van de inrichting niet
overal mogelijk. Er zijn een aantal locaties waar een sterke verbetering mogelijk is, zo-
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als de Wielen en de plantsoenvijver in Dirkshorn. Het onderhoud kan worden verbeterd
(een aantal watergangen groeien zomers dicht met riet);
de belangrijkste beperkende factoren voor de ontwikkeling van de ecologie zijn, op basis van dit onderzoek:
⋅ de voedselrijkheid;
⋅ beschoeiing en steile taluds.

Ecologische beoordeling Langedijk
In 2010 is een ecologische beoordeling van het oppervlaktewater uitgevoerd door het
hoogheemraadschap. Uit de ecologische beoordeling blijkt het volgende:
- de beschoeiing die in de bebouwde kom gebruikt is, is voornamelijk van hout. Dat levert betere kansen voor de ontwikkeling van de ecologie op dan plastic beschoeiing. In
een aantal sloten in de bebouwde kom komt veel kroos voor. Op redelijk veel locaties
komt flab voor. Op een aantal locaties wordt veel gevaren met motorbootjes. Hier is
nauwelijks plantenleven aanwezig;
- de meeste watergangen buiten de bebouwde kom worden overheerst door riet, met uitzondering van de Oosterdel, de Kleimeer en de Geestmerambacht. Er zijn weinig waterplanten en drijfbladplanten aanwezig, vooral door troebel water (voedselrijkheid) en
het ‘vele schouwen’ (de sloten worden intensief gemaaid). In een aantal sloten komt
veel kroos voor. De meeste sloten met de hoogste natuurwaarden liggen in de Oosterdel. Deze sloten worden gekenmerkt door zeer soortenrijke oevers en goed ontwikkelde watervegetaties. In watergangen waarin wordt gevaren met motorbootjes, zijn de
vegetaties minder goed ontwikkeld. Overigens wordt in gebieden waar een verbod op
gemotoriseerde bootjes bestaat, toch dikwijls gevaren;
- bij het onderzoek is het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) gemeten. Dit is een maat
voor het zoutgehalte. Het water is zout tot licht brak. De hoogste gehalten zijn gemeten
in het gebied tussen St. Pancras en Broek op Langedijk;
- het doorzicht is matig tot slecht (voedselrijk water);
- de meeste watergangen hebben een kleibodem, er komen ook watergangen voor met
een zand- en veenbodem. In watergangen met een kleibodem is de kans op nalevering
vanuit de waterbodem groter: klei is in staat om veel voedingsstoffen op te slaan en
deze kunnen vrijkomen als het nutriëntengehalte in het oppervlaktewater daalt. Zandbodems binden minder stoffen. In veenbodems kan afbraak van organisch materiaal
plaatsvinden (mineralisatie), bijvoorbeeld door ontwatering of de inlaat van gebiedsvreemd (hard) water, waardoor er voedingsstoffen vrijkomen in het oppervlaktewater;
- de belangrijkste beperkende factoren voor de ontwikkeling van de ecologie zijn op basis van de dit onderzoek:
⋅ beschoeide oevers en oevers met hoogopgaande begroeiing;
⋅ beschaduwing en bladval;
⋅ voedselrijkheid;
⋅ onderhoud;
- Verbetering van de ecologische kwaliteit kan volgens het onderzoek bereikt worden
door onder andere de volgende maatregelen:
⋅ het aanleggen van natuurvriendelijke oevers (waar mogelijk);
⋅ het onderhoud afstemmen op het versterken van de ecologische kwaliteit;
⋅ verminderen van bladval in het water en schaduw werken van bomen en struiken.
Harenkarspel, deel Schermerboezemstelsel
Tabel 1.1 geeft de fysisch-chemische waterkwaliteit in het deel van Harenkarspel dat wordt
gevoed vanuit de Schermerboezem weer. In Harenkarspel is geen onderscheid gemaakt
tussen het landelijke en stedelijke gebied, omdat het watersysteem van het landelijke en
stedelijke gebied sterk met elkaar verweven zijn. Wel is er een duidelijk onderscheid tussen
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het gebied dat wordt gevoed vanuit en loost op het Noordhollandsch kanaal en het deel dat
wordt gevoed vanuit en loost op het VRNK boezemstelsel.
Tabel 1.1. Gemiddelde meetwaarden Harenkarspel, deel Schermerboezemstelsel
parameter
Kjeldahl stikstof Nitriet + nitraat Totaal stikstof BZV
Ammonium Zuurstof
Totaal-P
Sulfaat
Chloride
eenheid
mg N/l
mg N/l
mg N/l
mg O2/l
mg N/l
mg O2/l
mg P/l
mg SO4/l
mg Cl/l
zomer / jaargemiddelde zomer
zomer
zomer
zomer
zomer
zomer
zomer
jaar
jaar
meetpunt / jaar
324001 - 2009
1.96
0.30
7.31
0.92
129.09
232.73
324003 - 2009
3.97
0.92
5.89
1.91
207.36
188.18
8.48
0.62
124.00
270.00
375103 - 2007
3.00
0.39
375103 - 2009
2.02
0.23
8.64
0.73
121.73
286.36
375203 - 2007
2.10
0.08
2.21
2.00
0.54
9.43
0.70
782.50
375208 - 2009
1.95
0.24
7.79
0.70
102.82
262.73
375401 - 2007
2.25
1.38
5.23
2.01
220.00
217.50
375702 - 2009
2.26
0.46
7.59
0.70
192.27
190.00
6.87
1.14
171.70
223.41
gemiddelde
2.11
0.08
2.21
2.25
0.69
geen data
geen norm
> 5 x MTR
2 - 5 x MTR
1 - 2 x MTR
< MTR, > SW
> SW

Het deel van Harenkarspel in de Schermerboezem wordt gevoed vanuit het Noordhollandsch kanaal. Uit een meetpunt ter hoogte van Langedijk blijkt dat het Noordhollandsch
kanaal sterk eutroof is. Dit meetpunt is bovenstrooms gelegen van het lozingspunt van het
effluent van de rwzi. Benedenstrooms is er geen meetpunt met data gemeten tussen 2007
en 2009 aanwezig, de invloed van de rwzi is daardoor niet uit de data te herleiden. Het water in dit deel van Langedijk is sterk eutroof. De fosfaatgehalten liggen gemiddeld meer dan
5 maal boven de normen. De totaal-stikstofconcentraties zijn niet overal gemeten, maar uit
de Kjeldahl stikstofgehalten valt te herleiden dat ook deze waarden boven de normen zullen liggen. Verder zijn de hoge sulfaat en chloridegehalten opvallend. De chloridegehalten
zijn zo hoog, dat het water lokaal zwak brak is.
Harenkarspel, deel VRNK-boezemstelsel
De VRNK-boezem heeft een iets betere waterkwaliteit dan het Noordhollandsch kanaal.
Tabel 1.2 geeft de gemiddelden weer van de meetwaarden.
Tabel 1.2. Gemiddelde meetwaarden Harenkarspel, deel VRNK boezemstelsel
parameter
Kjeldahl stikstof Nitriet + nitraat Totaal stikstof BZV
Ammonium Zuurstof Totaal-P Sulfaat
Chloride
eenheid
mg N/l
mg N/l
mg N/l
mg O2/l mg N/l
mg O2/l mg P/l mg SO4/l mg Cl/l
zomer / jaargemiddelde zomer
zomer
zomer
zomer zomer
zomer zomer
jaar
jaar
meetpunt / jaar
311002 - 2009
2.05
0.24
6.75
0.60
137.27 195.73
312002 - 2009
1.58
0.22
8.58
0.37
103.55 126.82
MN0003 - 2007
1.90
0.21
10.98
1.77
140.00 168.33
gemiddelde
1.85
0.22
8.77
0.91
126.94 163.63
geen data
geen norm
> 5 x MTR
2 - 5 x MTR
1 - 2 x MTR
< MTR, > SW
> SW
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Uit de meetwaarden blijkt dat:
- het water minder beïnvloed wordt door het zoute water uit de Noordzee dan het deel
van Harenkarspel dat in de Schermerboezem ligt;
- de voedingsstofconcentraties hoog zijn, maar niet zo hoog als het deel in het Schermerboezemstelsel.
In de praktijk treedt in de hele gemeente overlast op als gevolg van het voedselrijke water,
zoals algen (groen water) en overmatige kroosgroei.
Dirkshorn
Voor het meer Dirkshorn bestaat de wens de recreatiemogelijkheden van het gebied verder
te ontwikkelen. De gemiddelde fysisch-chemische waterkwaliteit wordt weergegeven in tabel 1.3.
Tabel 1.3. Gemiddelde meetwaarden meer Dirkshorn
parameter
Kjeldahl stikstof Nitriet + nitraat Totaal stikstof BZV
Ammonium Zuurstof
Totaal-P
Sulfaat
Chloride
eenheid
mg N/l
mg N/l
mg N/l
mg O2/l
mg N/l
mg O2/l
mg P/l
mg SO4/l
mg Cl/l
zomer / jaargemiddelde zomer
zomer
zomer
zomer
zomer
zomer
zomer
jaar
jaar
meetpunt / jaar
187103 - 2007
1.47
0.41
1.87
2.50
0.12
10.03
0.31
183.33
219.17
187103 - 2008
1.65
0.14
1.79
0.20
8.65
0.30
172.50
225.00
187103 - 2009
1.72
0.14
1.86
0.19
9.13
0.38
159.53
232.81
187107 - 2007
1.62
0.42
2.04
0.17
0.33
216.67
gemiddelde
1.61
0.28
1.89
2.50
0.17
9.27
0.33
171.79
223.41
geen data
geen norm
> 5 x MTR
2 - 5 x MTR
1 - 2 x MTR
< MTR, > SW
> SW

Het meer Dirkshorn maakt onderdeel uit van de VRNK-boezem. Het water heeft hoge fosfaatconcentraties, maar het water is niet zo voedselrijk als de rest van het water in de gemeente Harenkarspel.
Heemtmeer
Tabel 1.4 geeft de fysisch-chemische waterkwaliteit in het Heemtmeer weer. Het Heemtmeer wordt in de huidige situatie gebruikt voor recreatie (o.a. vissen).
Tabel 1.4. Gemiddelde meetwaarden Heemtmeer
parameter
Kjeldahl stikstof Nitriet + nitraat Totaal stikstof BZV
Ammonium Zuurstof
Totaal-P
Sulfaat
eenheid
mg N/l
mg N/l
mg N/l
mg O2/l
mg N/l
mg O2/l
mg P/l
mg SO4/l
zomer / jaargemiddelde zomer
zomer
zomer
zomer
zomer
zomer
zomer
jaar
meetpunt / jaar
375203 - 2007
1.55
0.05
1.60
1.50
0.16
7.55
0.51

Chloride
mg Cl/l
jaar
782.50

geen data
geen norm
> 5 x MTR
2 - 5 x MTR
1 - 2 x MTR
< MTR, > SW
> SW

De nutriëntenconcentraties in het Heemtmeer zijn redelijk, fosfaat ligt nog boven de normen. Opvallend is de hoge chlorideconcentratie, het water is licht brak. Dat kan worden
veroorzaakt doordat het meer deels wordt gevoed door zout grondwater. Voor vissers is
voedselrijk, plantenarm en troebel water soms juist gewenst: dit levert vaak een hogere biomassa (kg/ha) aan vissen op. Wel zijn dit veelal brasems (en soms snoekbaarzen en karpers). Helder en plantenrijk water heeft meestal een minder hoge visbiomassa, maar wel
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een grotere diversiteit aan vissen (o.a. snoek, blankvoorn, zeelt, kroeskarper). Het Heemtmeer wordt vooral gevoed door neerslag en kwel, er bestaat echter wel een inlaatmogelijkheid.
Geestmerambachtplas
Tabel 1.5 geeft de gemeten fysisch-chemische waterkwaliteit in de Geestmerambachtplas
weer. De kleuren geven weer of de waterkwaliteit voldoet aan het maximaal toelaatbaar risico (MTR) of de streefwaarde (SW). De fysisch-chemische waterkwaliteit lijkt goed, maar
hier moet wel bij worden opgemerkt dat het aantal meetwaarden vrij beperkt is.
Tabel 1.5. Meetwaarden Geestmerambachtplas 2007-2009
parameter
Kjeldahl stikstof Nitriet + nitraat Totaal stikstof BZV
Ammonium Zuurstof Totaal-P Sulfaat
Chloride
eenheid
mg N/l
mg N/l
mg N/l
mg O2/l mg N/l
mg O2/l mg P/l mg SO4/l mg Cl/l
zomer / jaargemiddelde zomer
zomer
zomer
zomer zomer
zomer zomer
jaar
jaar
meetpunt / jaar
135105 2007
0.98
0.12
1.10
2.17
0.05
10.47
0.08
148.33 200.00
135105 2008
1.20
0.12
1.62
0.05
10.25
0.12
140.00 197.50
135105 2009
0.99
0.05
10.17
0.14
140.00 190.91
gemiddeld
1.06
0.12
1.36
2.17
0.05
10.30
0.11
142.78 196.14
135107 2007
10.89
135107 2008
11.23
135107 2009
1.12
0.05
10.53
0.10
191.43
gemiddeld
1.12
0.05
10.88
0.10
191.43
135109 2007
15.91
135109 2008
10.09
135109 2009
1.08
0.05
9.68
0.10
192.86
gemiddeld
1.08
0.05
11.89
0.10
192.86
135122 2007
9.59
135122 2008
9.71
135122 2009
1.15
0.07
9.31
0.11
194.29
gemiddeld
1.15
0.07
9.54
0.11
194.29
135123 2007
9.12
135123 2008
10.01
135123 2009
1.16
0.06
9.34
0.09
190.71
gemiddeld
1.16
0.06
9.49
0.09
190.71
135124 2007
9.10
135124 2008
10.05
135124 2009
1.01
0.06
9.39
0.08
190.00
gemiddeld
1.01
0.06
9.51
0.08
190.00
135125 2007
10.60
135125 2008
10.64
135125 2009
1.05
0.09
10.46
0.08
192.14
gemiddeld
1.05
0.09
10.57
0.08
192.14
135126 2007
9.35
135126 2008
10.21
135126 2009
0.93
0.06
9.51
0.11
176.43
gemiddeld
0.93
0.06
9.69
0.11
176.43
135127 2007
16.42
135127 2008
10.37
135127 2009
1.06
0.05
10.24
0.13
195.00
gemiddeld
1.06
0.05
12.35
0.13
195.00
geen data
geen norm
> 5 x MTR
2 - 5 x MTR
1 - 2 x MTR
< MTR, > SW
> SW

In de afgelopen jaren is de Geestmerambachtplas geïsoleerd van de boezem, om de waterkwaliteit te verbeteren. Eerder trad er in de zomer veel blauwalgenbloei op in de Geestmerambachtplas, wat overlast geeft voor de recreatie en bovendien een indicator is dat het
water sterk voedselrijk is. Hoewel er nu nog steeds blauwalgenbloei optreedt in de Geestmerambachtplas, bestaat wel de indruk dat de duur en omvang van het probleem is ver-
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minderd sinds de isolatie van de boezem. Mogelijk dat in de komende jaren het probleem
nog verder vermindert. De omslag van een sterk voedselrijk en troebel watersysteem naar
een helder watersysteem zonder blauwalgen of flab zal niet direct plaats vinden: doordat
het systeem lange tijd belast is geweest met voedselrijk water zal er nog een grote hoeveelheid voedingsstoffen opgeslagen zijn in het systeem.
In Koedijk, aan de westzijde van de Geestmerambachtplas, treedt zoute, voedselrijke kwel
op. Momenteel zorgt doorspoelen ervoor dat er niet teveel overlast ontstaat van het zoute
water (volkstuinen).
Stedelijk gebied Langedijk
Het stedelijke gebied van Langedijk wordt gevoed vanuit het Kanaal Alkmaar - Omval Kolhorn. Dit is zichtbaar in de waterkwaliteit: het Kanaal Alkmaar - Omval Kolhorn is beter van
kwaliteit dan het Noordhollandsch kanaal, van waaruit het landelijke gebied van Langedijk
wordt gevoed. Het stedelijke water (Broek Op Langedijk, Oudkarspel, Zuid-Scharwoude,
Noord-Scharwoude) is over het algemeen vrij helder, lokaal treedt echter wel overmatige
kroosgroei op. Tabel 1.6 geeft de metingen van de fysisch-chemische waterkwaliteit weer.
Tabel 1.6. Meetwaarden stedelijk gebied Langedijk, Kanaal Omval Kolhorn en
Noordhollandsch kanaal 2007 - 2009
parameter
eenheid
zomer / jaargemiddelde
meetpunt / jaar
Stedelijk gebied Langedijk - 2009
Kanaal Omval - 2007
Kanaal Omval - 2008
Kanaal Omval - 2009
gemiddeld
Noord Hollandsch kanaal - 2007
Noord Hollandsch kanaal - 2008
Noord Hollandsch kanaal - 2009
gemiddeld

Kjeldahl stikstof
mg N/l
zomer
1.73
1.28
1.50
1.31
1.37
1.96
1.90
1.90
1.92

Nitriet + nitraat Totaal stikstof
mg N/l
mg N/l
zomer
zomer

BZV
mg O2/l
zomer

Ammonium
mg N/l
zomer

0.10
0.71

1.39
2.21

2.67

0.41
1.14
0.84

1.80
3.10
2.74

2.67

0.99

2.92

0.24
0.09
0.22
0.11
0.14
0.25
0.19
0.22
0.22

Zuurstof
mg O2/l
zomer

Totaal-P
mg P/l
zomer
4.60
8.66
7.30
8.69
8.21
6.66
7.00
6.40
6.69

Sulfaat
mg SO4/l
jaar
0.45
0.17
0.44
0.21
0.27
0.57
0.63
0.51
0.57

Chloride
mg Cl/l
jaar
80.73
103.83
103.75
105.64
104.41
94.04
102.25
97.80
98.03

geen data
geen norm
> 5 x MTR
2 - 5 x MTR
1 - 2 x MTR
< MTR, > SW
> SW

De fysisch-chemische kwaliteit die wordt weergegeven in tabel 1.3 voor het stedelijk gebied
van Langedijk is gebaseerd op 1 meetpunt (in Noord-Scharwoude), waar maar een beperkt
aantal monsters is genomen. Uit de ecologische beoordeling, met meerdere opnamepunten, komt een gunstiger beeld. Omdat uit de ecologische beoordeling (met meerdere opnamepunten) een gunstiger beeld volgt, zijn de fysisch-chemische metingen die op één locatie zijn verricht waarschijnlijk niet representatief voor het hele gebied. Opvallend is het
lage zuurstofgehalte.
De fysisch-chemische waterkwaliteit van het Kanaal Alkmaar - Omval Kolhorn is beter dan
het Noordhollandsch kanaal. Het Kanaal Alkmaar - Omval Kolhorn voldoet voor stikstof aan
de norm, de fosfaatgehalte is echter nog te hoog. Ook is in het Noordhollandsch kanaal de
invloed van de Noordzee merkbaar, de chlorideconcentraties liggen hier boven de normen.
In het hele gebied zijn de sulfaatconcentraties hoog.
Het stedelijk gebied van Langedijk wordt uitgebreid. Daarvoor wordt landelijk gebied bebouwd en wordt het watersysteem aangesloten op het stedelijke watersysteem (hetzelfde
peil). Het gebied watert dan af naar het stedelijke water van Langedijk. Een aandachtspunt
hierbij is de waterkwaliteit. In de bodem van het landelijk gebied van Langedijk zullen nog
veel voedingsstoffen zijn opgeslagen. Als deze voedingsstoffen in het water terecht komen,
kunnen ze ervoor zorgen dat de stedelijke waterkwaliteit van Langedijk verslechterd.
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115.45
125.00
137.50
146.36
136.29
200.83
225.00
218.89
214.91

Landelijk gebied Langedijk
Het landelijke gebied van Langedijk wordt gevoed vanuit het Noordhollandsch kanaal. Omdat het Noordhollandsch kanaal slechter is van kwaliteit dan het Kanaal Alkmaar - Omval
Kolhorn en door de belasting vanuit de landbouw is ook de waterkwaliteit van het landelijke
gebied van Langedijk slechter dan de waterkwaliteit in het stedelijke gebied. Tabel 1.7
geeft de gemiddelde meetwaarden van de fysisch-chemische waterkwaliteit in Langedijk
weer.
Tabel 1.7. Meetwaarden landelijk gebied Langedijk
parameter
eenheid
zomer / jaargemiddelde
meetpunt / jaar
Landelijk gebied Langedijk -2009

Kjeldahl stikstof
mg N/l
zomer
2.00

Nitriet + nitraat Totaal stikstof
mg N/l
mg N/l
zomer
zomer

BZV
mg O2/l
zomer

Ammonium
mg N/l
zomer

Zuurstof
mg O2/l
zomer

0.39

Totaal-P
mg P/l
zomer
5.39

Sulfaat
mg SO4/l
jaar
1.00

Chloride
mg Cl/l
jaar
120.91

geen data
geen norm
> 5 x MTR
2 - 5 x MTR
1 - 2 x MTR
< MTR, > SW
> SW

Er is maar een beperkt aantal metingen beschikbaar. Ook de chlorideconcentratie in het
landelijke gebied van Langedijk zijn hoog, net als in het Noordhollandsch kanaal. De fosfaatconcentratie is erg hoog, en ligt meer dan 5 maal boven de norm. Totaalstikstof metingen zijn niet beschikbaar, het Kjeldahl stikstof (een van de componenten van het totaalstikstof gehalte) is wel gemeten en lijkt hoog.
Ook voor het stedelijke water en landelijke water van Langedijk zijn nog geen water- en
stoffenbalansen opgesteld en studies naar het ecologisch functioneren van het watersysteem gedaan. Voordat er maatregelen worden genomen ten behoeve van de waterkwaliteit
is het belangrijk dergelijke studies uit te voeren. Daarmee kan worden onderzocht hoe de
ecologische waterkwaliteit op de meest kosteneffectieve manier kan worden verbeterd.
1.2.4.

Water in de bebouwde omgeving, ruimtelijke ordening en functies
Harenkarspel
In de gemeente Harenkarspel vormt het stedelijke water één geheel met het landelijke water. Het bebouwde gebied van de gemeente Harenkarspel is verspreid over meerdere kleine kernen.
Recreatie en beleving
Voor recreatie zijn met name het meer Dirkshorn, het Heemtmeer, de ronde Waarland en
het Noordhollandsch kanaal van belang. Het meer Dirkshorn is in potentie goed geschikt
voor recreatie (bijvoorbeeld wandelen). Dit wordt nu vooral nog belemmerd door de inrichting, rondom het meer ligt vrij veel ruige begroeiing die de toegang tot het meer verhinderen. Het Heemtmeer is beter toegankelijk en wordt nu vooral benut door sportvissers.
De ronde Waarland maakt onderdeel uit van de boezem die rondom Waarland, de Speketerspolder en de Slootgaardpolder ligt (onderdeel VRNK boezemstelsel). De ambitie bestaat deze watergangen zo in te richten dat deze geschikt zijn als vaarroute. Hiervoor moeten 2 bruggen worden opgehoogd in de ringsloot, tot 1,15 m. De financiering om deze ambitie te realiseren is tot nu toe nog niet volledig beschikbaar. In de structuurvisie is voorgenomen de bestaande haven in het Kanaal Alkmaar - Omval Kolhorn op te waarderen en
een nieuwe haven aan te leggen. Het meer Dirkshorn maakt onderdeel uit van de VRNK
boezem/de ronde Waarland. De ronde Waarland is momenteel al toegankelijk voor kleine
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boten zonder motor. Door de bruggen op te hogen wordt het gebied beter toegankelijk voor
motorboten. Er bestaat nog discussie over de wenselijkheid hiervan.
Ook het Noordhollandsch kanaal wordt gebruikt als vaarroute, zowel voor beroepsvaart als
voor recreatievaart. Ten behoeve van deze vaarroute is in de structuurvisie voorgenomen
een bestaande haven op te waarderen.
Ruimtelijke ordening
De gemeente Harenkarspel heeft een uitbreidingsambitie. Op kaart 2 in bijlage II zijn deze
ruimtelijke ontwikkelingen samen met de waterfuncties weergegeven. Voor de ontwikkelingen worden, volgens de watertoetsprocedure, waterhuishoudingsplannen opgesteld waardoor de waterbelangen (zoals waterberging, riolering, waterkwaliteit) worden veiliggesteld.
Langedijk
Langedijk is een waterrijke gemeente, met het duizend-eilanden-rijk als het meest waterrijke gebied. Het water is verdeeld in verschillende peilvakken, waarbij het stedelijk gebied
veelal in een hoger peilvak ligt. Het bebouwde gebied van Sint Pancras ligt grotendeels op
een oude strandwal op een hoger gelegen deel. Later is een dijk aangelegd voor de bescherming van het gebied. De overige kernen zijn ontstaan nadat de dijk in het gebied was
aangelegd. Het stedelijke gebied heeft zich in fasen aan beide zijden van de dijk ontwikkeld. In eerste instantie was er sprake van kleinschalige uitbreiding op de eilanden achter
het lint. Vanaf de jaren 50 zijn de uitbreidingen grootschaliger en aaneengesloten uitgevoerd.
Recreatie en beleving
De Geestmerambachtplas maakt onderdeel uit van de gemeente Langedijk. Dit is een belangrijk recreatiegebied. In de komende jaren wordt het recreatiegebied verder uitgebreid,
waarbij ook meer oppervlaktewater wordt aangelegd. Ook het Oosterdelgebied in Langedijk
is belangrijk voor recreatie en beleving van het water. Oosterdel bestaat voor een deel uit
stedelijk gebied (duizend-eilandenrijk) en voor een deel uit landelijk gebied (landschapsreservaat). Het deel in het landelijke gebied is een natuurgebied en wordt onderhouden door
de Stichting Veldzorg Oosterdel in opdracht van Staatbosbeheer.
Langedijk heeft de ambitie in de komende jaren de vaarroutes binnen de gemeente te versterken. Daarvoor moet een aantal knelpunten in de vaarroutes worden aangepakt. Niet
overal is op korte termijn voldoende financiering beschikbaar. Daarom worden in eerste instantie knelpunten aangepakt die goed kunnen worden gecombineerd met andere ontwikkelingen (herinrichtingen) en knelpunten waarvoor subsidie beschikbaar is. Er zijn ook
knelpunten waarvoor geen subsidie beschikbaar is en waar op korte termijn ook geen ontwikkelingen plaatsvinden. Hiervoor moet nog plan van een aanpak worden opgesteld. Verder bestaat de wens het aantal te-water-laat-plaatsen voor boten uit te breiden (dit is nu
nog vrij beperkt) en de vaarroute naar Oosterdel te versterken. Omdat Oosterdel een natuurgebied is moet het vaarverkeer wel aangepast zijn aan de natuurfunctie. Daarom wordt
gedacht aan fluisterboten of kanoroutes.
Economische en cultuurhistorische waarde water
Van de vaarpolder Geestmerambacht is in Langedijk nog een klein stukje overgebleven.
Zowel het landschapsreservaat als het woongebied Oosterdel zijn door de provincie aangeduid als gebied met cultuurhistorische waarde. Daarnaast zijn er nog oude watergangen,
bv. Wijde Veert, molens en gemalen die herinneren aan het waterrijke landschap dat hier
ooit was. De Broekerveiling was de eerste groenteveiling in Europa op het water. Het oude
museum getuigt hier nog van. Met de bouw van het nieuwe museum opgeleverd in 2009,

Witteveen+Bos, EDM79-1/kolm/063 definitief 02 d.d. 7 april 2011, bijlage I: systeembeschrijving

11

heeft Langedijk er een nieuw icoon bijgekregen die de herinnering aan het oude landschap
en cultuur levend houdt.
Behalve voor recreatie en toerisme heeft het water als belangrijke grondstof en randvoorwaarde voor landbouw een economische waarde. Ook speelt de beleving van water een rol
bij een hogere waardering voor de woonomgeving.
Ruimtelijke ordening
Grofweg is het oostelijke deel van de gemeente bebouwd, het westelijke deel is landelijk
gebied. In het jaar 2000 had de gemeente Langedijk nog flinke uitbreidingsambities in Langedijk West. Inmiddels (2010) zijn de prognoses onder invloed van demografische en economische ontwikkelingen bijgesteld. Daarnaast wordt vanuit Rijk en Provincie aan het bouwen buiten bestaand bebouwd gebied randvoorwaarden gesteld. Westerdel zal voorlopig
de laatste uitbreiding zijn in het landelijk gebied. Daarnaast worden binnen bestaand gebied woningen op diverse locaties woningen gebouwd. Zowel bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, als bij de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Breekland wordt uitgegaan van een duurzame inrichting van veel water en groen. Water is zowel bij uitbreidingen als inbreidingen als bij de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein een belangrijk aandachtspunt. Zo moet er voldoende oppervlaktewater zijn om het hemelwater te bergen
(binnen de plangebieden of in andere gebieden met behulp van de waterbank). Ook worden de gebieden bij voorkeur aangelegd op een waterpeil van NAP-1,45 m waar al voldoende waterberging aanwezig is zodat wordt aangesloten op het peil van het stedelijke
gebied. Dit betekent dat het maaiveld op diverse locaties moet worden opgehoogd. Vooral
bij stedelijke inbreidingen is het soms lastig voldoende waterberging te realiseren. Door
middel van de waterbank kan compensatie worden geregeld.
Kaart 2 (bijlage III) geeft een overzicht van de functies van het oppervlaktewater en ruimtelijke aspecten, inclusief de uitbreidingsplannen en inbreidingsplannen van de gemeenten.
1.2.5.

Afvalwater, afkoppelen en hemelwater
Stedelijk afvalwater en de neerslag die in het gebied valt op het verharde oppervlak komt in
de riolering terecht. Voor een deel van de neerslag gaat het hierbij om (verbeterd) gescheiden riolering: de neerslag wordt apart afgevoerd naar het oppervlaktewatersysteem. Een
ander deel van de neerslag, en het afvalwater van de huishoudens en de bedrijven wordt
afgevoerd naar de gemengde riolering. Dit water komt na zuivering door een rioolwaterzuiveringsinstallatie weer in het oppervlaktewater terecht. Een deel van het water uit de gemengde riolering wordt, bij heftige neerslag, weer rechtstreeks naar het oppervlaktewater
afgevoerd.
Harenkarspel
Het rioolsysteem van Harenkarspel is relatief nieuw. Een groot deel van de gemeente is
voorzien van een gescheiden of een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Daardoor zijn ook
de overstortingen vanuit het gemengde rioolstelsel naar het oppervlaktewater beperkt en
bestaan hier geen knelpunten (waterkwaliteitsspoor). Ook voldoet de gemeente sinds 1999
aan de basisinspanning.
De gemeente Harenkarspel en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben
samen een afvalwaterakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over het rioolsysteem in Harenkarspel.
Wel bestaat er een aantal foutieve aansluitingen in het verbeterd gescheiden en gescheiden stelsel. Voor het verbeterd gescheiden stelsel is dit geen groot probleem, omdat het

12

Witteveen+Bos, EDM79-1/kolm/063 definitief 02 d.d. 7 april 2011, bijlage I: systeembeschrijving

water uit de foutieve aansluitingen met de first flush alsnog naar de zuivering wordt afgevoerd. In het gescheiden stelsel komt het water uit deze aansluitingen wel in het oppervlaktewater terecht. Daarom is de gemeente Harenkarspel begonnen met het opsporen en het
herstellen (waar nodig) van deze aansluitingen. Dit maakt onderdeel uit van een breder
meetprogramma voor de riolering, dat de gemeente Harenkarspel samen met enkele buurgemeenten heeft opgestart.
In het gemeentelijke rioleringsplan 2008-2012 (GRP) is geconstateerd dat enkele locaties
gevoelig zijn voor wateroverlast door water-op-straat. Water-op-straat wordt veroorzaakt
doordat rioolwater onvoldoende kan worden afgevoerd bij heftige neerslag. Een van de
oorzaken kan bijvoorbeeld zijn dat het waterpeil in het oppervlaktewater zo hoog is, dat het
rioolwater niet langer via een overstort kan worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. In
Harenkarspel gaat het om de locaties:
- ’t Eiland, Warmenhuizen;
- Weelweg, Waarland;
- Praam, Tuitjenhorn.
Voor Waarland en Warmenhuizen zijn voor het opstellen van het GRP al maatregelen genomen. Voor Tuitjenhorn is de wateroverlast wel berekend, maar wordt dit in de praktijk
niet herkend. Daarom zijn hier geen maatregelen genomen. De wateroverlast op alle locaties is inmiddels opgelost.
Langedijk
De gemeente Langedijk heeft een goed beeld van de aanwezige rioolstelsels en bijbehorende voorzieningen (gemalen, overstorten etc.). De gemeente Langedijk voldoet aan de
meetverplichting en de gemeente heeft als doel gesteld door monitoring het stelsel verder
te optimaliseren. Er wordt een meetprogramma voor de riolering opgesteld onder andere
met overstorttellers en debietmeters. De data die zo wordt verzameld, wordt gebruik om
beter inzicht te krijgen in het functioneren van de riolering. De data kan tevens worden gebruikt om het hydraulische model van de riolering te controleren.
Het waterkwaliteitsspoor van Langedijk is in 2004 uitgevoerd, op basis van de toen beschikbare gegevens. Hieruit bleek dat er naast de basisinspanning geen aanvullende maatregelen nodig zijn voor de waterkwaliteit: er bestaan geen knelpunten.
In het verleden is er wel eens water-op-straat voorgekomen in Langedijk. Hiervoor zijn toen
ook maatregelen genomen. Sindsdien zijn er geen water-op-straat situaties meer voorgekomen.
Er zijn geen foutieve aansluitingen in het (verbeterd) gescheiden stelsel van Langedijk bekend. Mogelijk bestaan die wel, de aansluitingen kunnen uit de metingen aan het rioolstelsel naar voren komen
Rioolwaterzuivering (rwzi)
Aan de zuidwestzijde van Harenkarspel, op de grens met de gemeente Langedijk, ligt de
rwzi Geestmerambacht. De rwzi zuivert naast het afvalwater van Harenkarspel en Langedijk het water van een aantal buurgemeenten en is de grootste rwzi in het beheergebied
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Omdat Harenkarspel en Langedijk
en een aantal van de buurgemeenten een uitbreidingsambitie hebben, is het belangrijk
rondom de rioolwaterzuivering voldoende ruimte te houden voor eventuele uitbreidingen.
Het effluentwater van de rioolwaterzuivering loost op het Noordhollandsch kanaal. Het water is recent getoetst op kwaliteit en voldoet aan de normen voor rwzi effluent.
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Er bestaat nog geen OAS studie (optimalisatiestudie afvalwatersysteem) voor het gebied
dat afwatert naar de rwzi Geestmerambacht.
1.2.6.

Stedelijk grondwater en verbrede gemeentelijke watertaken
In Harenkarspel en Langedijk komt weinig grondwateroverlast voor. De enige bekende locatie is de Vogelbuurt in Warmenhuizen. Dit is echter een zeer lokale situatie (het gaat om
één woning en de naastgelegen supermarkt) en de grondwateroverlast wordt niet veroorzaakt door een structureel te hoge grondwaterstand in de wijk. Bij de aanleg van deze wijk
is een aantal watergangen gedempt, waardoor lokaal de afwatering is verstoord. De wijk is
aangelegd voordat het beleid voor het uitvoeren van de watertoets was gevormd. Er is hier
nu een tijdelijke oplossing (het water wordt nu met een drain en een pomp afgevoerd naar
de doorlatende verharding nabij de woning). Op termijn wordt nog gezocht naar een permanente en duurzame oplossing.
Drassige gebieden komen wel voor in zowel Harenkarspel als Langedijk (landelijk gebied).
De drassigheid van de grond wordt niet zozeer veroorzaakt door hoge grondwaterstanden
als wel door de lage doorlatendheid van de ondergrond (deels klei). Deze lage doorlatendheid zorgt ervoor dat het water na heftige neerslag niet meteen door de grond wordt opgenomen en er plassen ontstaan op de onverharde gebieden.
Met de verbrede gemeentelijke watertaken hebben de gemeente Harenkarspel en Langedijk nu de zorg voor het grondwater en het hemelwater. Om meer grip te krijgen op het
grondwater in de gemeente heeft de gemeente Langedijk al een meetprogramma voor het
grondwater opgestart. Ook de gemeente Harenkarspel heeft in het GRP als maatregel het
opstarten van een grondwatermeetnet opgenomen.
De sportvelden BoL in Langedijk kampen al langere tijd met enige (grond)wateroverlast.
Deze situatie wordt veroorzaakt doordat de sportvelden erg laag liggen ten opzichte van
het omringende maaiveld en er sprake is van kwel vanuit het nabij gelegen kanaal. De hoge grondwaterstanden worden veroorzaakt door kwel en afstromend regenwater. Waterstaatkundig is de locatie van de sportvelden BoL onhandig. Op langere termijn kan er mogelijk worden nagedacht over verplaatsing van de velden. Op korte termijn zal hier onderzoek worden uitgevoerd.

1.2.7.

Beheer en onderhoud (stedelijk) water, overdracht stedelijk water
Watergangen in onderhoud van de gemeenten
Het hoogheemraadschap heeft wettelijk de taak om het toezicht op een goede onderhoudstoestand van het watersysteem te bewaken (het beheer). De gemeente Harenkarspel en
Langedijk zijn beide van plan het onderhoud van stedelijke water over te dragen aan het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit betekent dat het hoogheemraadschap
voortaan het onderhoud uit gaat voeren. Voordat het hoogheemraadschap hier officieel
mee start moet eerst het watersysteem op orde zijn. Dat betekent dat eventuele achterstanden in beheer- en onderhoud ingelopen moeten zijn of dat hiervoor afspraken zijn gemaakt. In Harenkarspel ligt hier voornamelijk nog een knelpunt bij het baggeren van de watergangen, er is circa 10.000 m3 achterstallig baggerwerk aanwezig. In Langedijk is ook
achterstallig baggerwerk nodig (circa 2.000 m3).
De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van de baggerachterstand is dat de bagger
momenteel nog nergens naar kan worden afgevoerd. De kwaliteit van het bagger is wel redelijk goed (er is maar een beperkt aantal watergangen met normoverschrijdingen), het is
met name een kwantiteitsprobleem. In een deel van het landelijke gebied kan de bagger op
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de kant worden gezet, maar met name in de stedelijke kernen is hier geen ruimte voor. Ook
is er binnen de gemeenten nu nog geen baggerdepot aanwezig. Wel is er inmiddels een
locatie aangewezen voor een nieuw baggerdepot: locatie ‘De Druppels’ aan de zuidzijde
van de rwzi1. Overig achterstallig onderhoud bestaat met name uit een aantal verouderde
beschoeiingen (Harenkarspel, watergangen in beheer gemeente).
In Langedijk speelt ook het beheer- en onderhoud van het duizend-eilanden-rijk en het
Oosterdelgebied. Hier is bijna 200 km aan oever aanwezig. Achterstallig onderhoud aan de
beschoeiingen speelt vooral in watergangen in particulier beheer.
Watergangen in particulier onderhoud
Ook in watergangen in particulier beheer is vaak sprake van een baggerachterstand. Uit de
klachtenregistratie blijkt dat veel klachten over het water in het gebied gaan over een dikke
baggerlaag. Het komt voor dat wordt geklaagd over de dikke baggerlaag, terwijl de desbetreffende watergang in eigen beheer is: de bewoners die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de watergang, zijn niet goed op de hoogte van hun verantwoordelijkheden. De
communicatie vanuit het hoogheemraadschap en de gemeenten naar de bewoners kan
worden verbeterd.
Watergangen in onderhoud bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Ook in een aantal watergangen van het hoogheemraadschap is nog sprake van een baggerachterstand. Dit speelt met name in de boezem rondom de Speketerspolder en de
Slootgaardpolder.
Aan de zuidzijde van Noord-Scharwoude ligt een hoofdwatergang ten zuiden van de
Spoorstraat ingeklemd tussen de bebouwing. Het onderhoud van deze watergang wordt
daardoor sterk gehinderd, waardoor ook de afvoerende functie van deze watergang in gevaar kan komen. Mogelijk vindt er een kleine lokale herontwikkeling plaats naast deze watergang (niet in structuurvisie), waardoor er een mogelijkheid bestaat deze situatie aan te
pakken.
Overige knelpunten
In de praktijk bestaan nog een aantal locaties in de gemeenten waar de waterhuishouding
verbeterd kan worden:
- een deel van Sint Pancras ligt op een hoog peil. Het water wordt opgepompt vanuit lager gelegen peilgebieden met een pomp (beperkte capaciteit). Wanneer nieuwe gebieden in de omgeving van Sint Pancras worden aangelegd met een hoog waterpeil biedt
dit mogelijkheden om deze situatie te verbeteren. Ook de aanleg van een vaarverbinding naar Sint Pancras kan mogelijkheden geven;
- de doorstroming tussen Noord- en Zuid-Scharwoude is niet optimaal. De situatie voldoet, maar zou beter kunnen;
- de doorstroming vanuit de inlaat in Oudkarspel is niet optimaal. De situatie voldoet,
maar zou beter kunnen;
- ter plaatse van Oosterdel kan de inlaat worden verbeterd. Nu is het door de verdamping soms lastig om het water in de zomer op peil te houden;
- In het stedelijk gebied van Langedijk komt een aantal exoten voor, zoals waternavel en
waterhyacint. Deze zijn waarschijnlijk vanuit tuinvijvers in het oppervlaktewater terecht
gekomen. In de toekomst kunnen deze planten bij het onderhoud een probleem gaan
vormen omdat ze sterk kunnen woekeren.

1

De vergunning voor deze locatie zijn momenteel in behandeling.

Witteveen+Bos, EDM79-1/kolm/063 definitief 02 d.d. 7 april 2011, bijlage I: systeembeschrijving

15

16

Witteveen+Bos, EDM79-1/kolm/063 definitief 02 d.d. 7 april 2011, bijlage I: systeembeschrijving

BIJLAGE II

BELEID EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN
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resultaatsverplichting en inspanningsverplichting, toetsingseenheden
Een resultaatsverplichting betekent dat er wordt getoetst op het resultaat van de maatregelen, in plaats van op de maatregelen die zijn genomen (inspanningsverplichting). Daardoor is het belangrijker geworden om de juiste maatregelen te
nemen in een watersysteem. De hoofddoelstelling van de KRW, het halen van een goede ecologische toestand, geldt
voor al het Europese water. Er wordt getoetst op het niveau van waterlichamen. Daarom geldt voor deze waterlichamen
de resultaatsverplichting. De maatregelen in andere wateren kunnen als inspanningsverplichting worden gezien. Wel
geldt dat deze maatregelen soms ook nodig zijn, om in de waterlichamen het goed ecologisch potentieel te kunnen halen.

1.3.

Landelijk beleid
1.3.1. Nationaal Waterplan
Op 22 december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld door de Rijksoverheid. Dit
plan vervangt de 4e nota waterhuishouding. In het plan wordt beschreven welk beleid de
Rijksoverheid voert in 2009-2015 om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het plan is
vastgesteld op basis van de waterwet en op basis van de wet ruimtelijke ordening. Op basis van de wet ruimtelijke ordening heeft het plan de status van structuurvisie. Het Nationaal Waterplan richt zich op hoofdlijnen op bescherming tegen overstromingen en voldoende en schoon water.
Onderstaand worden de belangrijkste punten voor het waterplan Harenkarspel-Langedijk
opgesomd (punten die niet relevant zijn voor Harenkarspel en Langedijk zijn weggelaten):
- waterveiligheid:
⋅ meerlaagsveiligheid1 tegen overstromingen: preventie, duurzame ruimtelijke planning, rampenbeheersing;
⋅ de lopende en voorgenomen projecten in Noord-Holland (duin en dijkverbeteringen
langs de Noordzee en het Markermeer) worden voortgezet;
⋅ er wordt een nieuw normenstelsel ontwikkeld voor 2011, gebaseerd op basisveiligheid, risico’s op slachtoffers en het economisch optimale veiligheidsniveau. Dijkringen worden vervolgens elke 6 jaar getoetst op basis van waterstanden die over
12 jaar gelden;
⋅ het rijk ontwikkeld in samenwerking met gemeente en waterschappen een methode
voor overstromingsrisicozonering. Op basis van de analyse van overstromingsrisico’s zullen voor de meest kwetsbare gebieden voorwaarden gesteld worden aan de
bouw en bescherming van nieuwe vitale functies en kwetsbare objecten;
- watertekort:
⋅ het wordt steeds warmer en droger, waardoor in de toekomst ook in Noord-Holland
watertekorten kunnen ontstaan. Voor Noord-Holland wordt bovendien een grotere
watervraag verwacht vanuit de landbouw. Het grondwater in Noord-Holland is al
licht brak en wordt steeds zouter. De voeding van het oppervlaktewater gebeurt
echter vooral vanuit het IJsselmeer;
⋅ waterbeheerders blijven verantwoordelijk voor de zoetwatervoorziening. Er worden
echter geen garanties gegevens dat er altijd en voldoende zoet water beschikbaar
is;
⋅ er wordt nieuw beleid ontwikkeld voor de zoetwatervoorziening. De hoofdsporen
zijn een grotere regionale zelfvoorzienendheid en een optimalisatie van de zoetwaterverdeling;
1

Meerlaagsveiligheid betekent dat de er op verschillende manieren aan bescherming tegen overstromingen wordt
gewerkt: overstromingen worden zoveel mogelijk voorkomen, maar er wordt ook gewerkt aan de beperking van de
effecten van een overstroming.
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wateroverlast:
⋅ in Noord-Holland is sprake van een beperkte bergingscapaciteit in polders en boezems;
⋅ de perceeleigenaren zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor hemelwater en grondwater op hun eigen perceel;
⋅ het NBW-actueel vormt de basis voor de aanpak van wateroverlast;
waterkwaliteit:
⋅ voor KRW Waterlichamen zijn de eisen aan het water vastgelegd in het besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009. Dit zijn eisen aan de prioritaire stoffen. Voor
ecologische parameters en nutriënten zijn geen normen vastgesteld. Vanuit de
KRW moet wel een goede ecologische toestand worden gehaald;
⋅ voor het overige water zijn nog geen normen vastgelegd. De normen uit het BKMW
2009 (Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water) kunnen worden gebruikt als vertrekpunt voor het maken van afwegingen;
⋅ een combinatie van aanpak bij de bron, hergebruik en zuivering en de ‘gebruiker
betaalt’;
⋅ het zwaartepunt voor het oppervlaktewater komt te liggen bij de inrichting;
⋅ tot en met 2015 worden:
- de maatregelen uit de stroomgebiedsplannen uitgevoerd;
- de tweede generatie stroom gebiedsplannen voorbereid;
- de Kaderrichtlijn Mariene Strategie geïmplementeerd;
gebruik van water:
⋅ maatregelen voor waterbeheer kunnen worden gecombineerd met maatregelen die
wenselijk zijn om andere maatschappelijke behoeften in te vullen;
⋅ het Noordhollandsch kanaal (verbindingswater zeil- en motorboten) en het Kanaal
Omval (ontsluitwater zeil- en motorboten) maken onderdeel uit van het basis recreatietoervaartnet.

Nationaal Bestuursakkoord Water-actueel
In 2003 is door het rijk, de provincies, de waterschappen en de gemeenten het Nationaal
Bestuursakkoord Water getekend. In 2008 is dit akkoord geactualiseerd. De lopende afspraken uit de versie van 2003 en nieuwe afspraken zijn samengevat in dit nieuwe document. Voor het waterplan Harenkarspel en Langedijk zijn op hoofdlijnen de volgende punten relevant1:
- voor 2015 is de wateroverlast in regionale watersystemen aangepakt met een adequaat maatregelenpakket door de waterschappen;
- voor 2015 is de onacceptabele wateroverlast in stedelijk gebied door gemeenten en
waterschappen opgepakt door de wateropgave inclusief de rioleringsopgave. Hierbij
wordt ook de kwaliteitsopgave meegenomen;
- maatregelen worden zo ontworpen dat zowel het watertekort als de wateropgave waar
mogelijk tenminste niet verergert. De NBW-a partijen spannen zich in om het watersysteem minder kwetsbaar te maken voor watertekortsituaties;
- de waterkwaliteit wordt gefaseerd tot 2027 ecologisch en chemisch op orde gebracht
en gehouden;
- daar waar een inrichtingsopgave voor wateroverlast geldt, wordt zoveel mogelijk ook de
inrichtingsopgave voor de KRW voor 2015 uitgevoerd.
In het NBW-a is ook de watertoets opnieuw vastgelegd. Tabel 1.1 geeft de werknormen
voor wateroverlast uit de NBW-actueel.

1

In het Nationaal Bestuursakkoord Water-actueel zijn deze punten op groter detailniveau uitgewerkt.
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Tabel 1.1. Werknormen
normklasse gerelateerd aan grondgebruiktype

maaiveldcriterium

basis werkcriterium [1/jaar]

grasland

5

1/10

akkerbouw

1

1/25

hoogwaardige land- en tuinbouw

1

1/50

glastuinbouw

1

1/50

bebouwd gebied

0

1/100

Waterwet
Per 22 december 2009 is de nieuwe Waterwet van kracht geworden. De Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland:
- Wet op de waterhuishouding;
- Wet op de waterkering;
- Grondwaterwet;
- Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
- Wet verontreiniging zeewater;
- Wet droogmakerijen en indijkingen;
- Wet beheer rijkswaterstaatswerken;
- Waterstaatswet;
- Waterbodemparagraaf uit de Wet bodembescherming.
De wet vervangt 6 wetten waarvoor voorheen 6 vergunningen moesten worden aangevraagd. Ook is het nationaal Waterplan vastgesteld op basis van de waterwet.
Gemeentelijke zorgplicht
Per 1 januari 2008 is de Wet Gemeentelijke Watertaken in werking getreden. Deze is per
22 december 2010 opgenomen in de Waterwet. De zorgplicht voor het hemelwater en
grondwater van de gemeente is nieuw in deze wet. In eerste instantie is de perceeleigenaar verantwoordelijk voor het verwerken van hemelwater en grondwater op het perceel.
Daarbuiten start de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente Harenkarspel en
Langedijk hebben beide een grondwatermeetnet opgezet op meer inzicht te krijgen in de
werking van het grondwater. De gemeente Harenkarspel heeft recent een gemeentelijk rioleringsplan opgesteld en zal in 2013 een verbreed GRP opstellen. De gemeente Langedijk
start op korte termijn met een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Ook de inrichting van een
waterloket is binnen de Wet Gemeentelijke Watertaken benoemd.
1.4.

Provinciaal beleid
Waterplan 2010-2015 (ontwerpversie)
De uitgangspunten voor het opstellen van het provinciale waterplan zijn klimaatbestendig
waterbeheer, water medesturend in de ruimte, centraal wat moet, decentraal wat kan en
een gebiedsgerichte en resultaatsgerichte benadering. In 2012 worden er functiefaciliteringskaarten opgesteld voor Noord-Holland en worden de functies van het water heroverwogen.
Ecologische Hoofdstructuur
De Geestmerambachtplas (EHS-land en weidevogelgebied), Oosterdel (EHS-land), ’t
Waartje (EHS-land, de Westfriese dijk (weidevogelgebied) en de wielen langs de Westfriese dijk (EHS-land) maken onderdeel uit van de Ecologische hoofdstructuur.
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1.5.

Regionaal beleid
Wateropgave
De wateropgave voor het gebied wordt momenteel herberekend. De gebiedsspecifieke
maatregelen worden in het uitvoeringsprogramma benoemd.
Waterbeheerplan 2010-2015
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft recent het waterbeheerplan
2010-2015 opgesteld. Het kerndoel van het plan:
- het op orde houden van het watersysteem en dit onder dagelijkse omstandigheden
doelmatig en integraal beheren;
- de verontreiniging van het watersysteem door directe en indirecte lozingen voorkomen
en/of beheersbaar houden;
- het op orde houden van de primaire waterkeringen en overige waterkeringen met een
veiligheidsfunctie en deze onder dagelijkse omstandigheden doelmatig beheren;
- het in stand houden en ontwikkelen van een calamiteitenorganisatie die onder bijzondere omstandigheden onmiddellijk operationeel is en die beschikt over actuele calamiteitenbestrijdingsplannen voor veiligheid, wateroverlast en waterkwaliteit.
In het waterbeheerplan 2010-2015 heeft het waterschap de volgende voornemens beschreven die relevant zijn voor Harenkarspel en Langedijk (waterkwantiteit en overlast):
- het peilbeheer is gericht op het in stand houden van het gewenste oppervlaktewater en
grondwaterregime voor de verschillende functies in de gebieden. Waar mogelijk wordt
dynamisch peilbeheer toegepast, in natuurgebieden flexibel peilbeheer. In veenweidegebieden geldt ‘functie volgt peil’. Ook komt er een onderzoek naar sturen van water op
beheergebiedniveau;
- in 2015 houdt het hoogheemraadschap de regionale en primaire waterkeringen onder
dagelijkse omstandigheden in stand conform de veiligheidsnormen en met oog voor
maatschappelijke belangen. Het versterkingsprogramma waarmee de regionale waterkeringen op orde worden gebracht, loopt tot en met 2020 (regionale waterkeringen zijn
in Harenkarspel en Langedijk aanwezig langs de boezems). De 14 maatregelen voor
primaire keringen zijn voor 2016 uitgevoerd (er zijn geen primaire keringen aanwezig in
Harenkarspel en Langedijk);
- het hoogheemraadschap heeft als doel om in 2015 al het zwemwater tenminste te laten
voldoen aan de kwaliteit ‘aanvaardbaar’ (Geestmerambachtplas, meer Dirkshorn);
- het hoogheemraadschap zal samen met de gemeenten afspraken maken in zogenoemde afvalwaterakkoorden over de omgang met afvalwater;
- in 2010 wordt een toekomstvisie ontwikkeld voor de afvalwaterketen;
- het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft zich voorgenomen het beheer
van het water in stedelijk gebied over te nemen van de gemeenten. Ook zijn er nog asbesthoudende beschoeiingen aanwezig in het beheergebied van het hoogheemraadschap. Deze worden uiterlijk in 2015 verwijderd;
- tot en met 2015 worden 42 vismigratieknelpunten aangepakt in het beheergebied van
het hoogheemraadschap. Een gemaal (bij Zuid-Scharwoude in de boezem) wordt aangepakt binnen de planperiode. Er zijn nog 5 knelpunten in de boezems van Harenkarspel en Langedijk die niet binnen de planperiode worden aangepakt, en 3 knelpunten in
Harenkarspel in het overige oppervlaktewater;
- de praktijk van het baggeren wordt aangepast om de waterkwaliteits- en waterkwantiteitsdoelen van de waterlopen te halen;
- de verbanden tussen de ecologie en het gevoerde maaibeheer worden gedurende de
planperiode door monitoring in beeld gebracht, zodat het maaibeheer ook op kwaliteitsbeheer kan worden afgestemd.
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‘Samenwerken aan schoon water’
De maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water zijn in het beheergebied van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderzocht in het rapport ‘Samenwerken aan schoon
water’ [ref. 1.]. De boezems, Geestmerambacht en Oosterdel vormen waterlichamen. De
waterlichamen zijn weergegeven op kaart 2.1 en 2.2.
Maatregelen tot 2015 zijn vooral gericht op de inrichting van de wateren, in Harenkarspel
en Langedijk gaat het om maatregelen als het vispasseerbaar maken van kunstwerken, de
aanleg van natuurvriendelijke oevers, fauna uittreedplaatsen, visstandbeheer, peilbeheer
en natuurvriendelijk schonen. Problemen met de waterkwaliteit in deze waterlichamen bestaan vooral uit de hoge voedingsstofconcentraties. Verder vormen soms PAK’s, koper en
bestrijdingsmiddelen een probleem.
De nutriëntenconcentraties zijn samen met de inrichting van de watergangen beperkend
voor de ontwikkeling van de ecologie. Maatregelen die meer gericht zijn op het beperken
van de nutriëntenbelastingen van het systeem worden na 2015 genomen. De voedselrijkheid van het water wordt vooral veroorzaakt door voedselrijke kwel, de waterketen, afspoeling van landbouw en de opslag van stoffen uit het verleden (in de waterbodem).
In het uitvoeringsprogramma worden de specifieke maatregelen (kwantitatief) benoemd.
Voor Harenkarspel en Langedijk gaat het om de volgende maatregelen:
- het afvoeren van snoeiafval (Harenkarspel);
- het vispasseerbaar maken van een aantal kunstwerken (Harenkarspel);
- visstandbeheer uitvoeren (Harenkarspel);
- inrichten en onderhouden van natuurvriendelijke oevers (Harenkarspel);
- natuurvriendelijk schonen in Oosterdel1 (Langedijk);
- vispasseerbaar maken van kunstwerken in Oosterdel (Langedijk, zie kaart 2.2 in bijlage
III);
- visstandbeheer uitvoeren in de Geestmerambachtpolder;
- flexibel peilbeheer invoeren in de Geestmerambachtpolder;
- inrichten en onderhouden van natuurvriendelijke oevers landelijk gebied Geestmerambachtpolder;
- inrichten en onderhouden van natuurvriendelijke oevers stedelijk gebied Geestmerambachtpolder;
- natuurvriendelijk schonen van watergangen Geestmerambachtpolder.
Deze maatregelen zijn gedetailleerd uitgewerkt in bijlage IV.
1.6.

Lokaal beleid
Structuurvisie Harenkarspel
Op 15 december 2009 is de structuurvisie Harenkarspel vastgesteld door de gemeenteraad. Op kaart 2.2 zijn de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen uit deze kaart opgenomen. In de structuurvisie zijn de volgende punten opgenomen die relevant zijn voor het waterplan:
- nieuw woongebied/uitbreiding woongebied aan de zuidrand van Sint Maarten, tussen
Tuitjenhorn en Warmenhuizen, aan de westrand van Tuitjenhorn, aan de oostrand van
1

Natuurvriendelijk schonen betekent dat de ecologische ontwikkeling in een gebied centraal staat bij het onderhoud.
Dit wordt in het Oosterdelgebied toegepast zodat de ecologie zich kan ontwikkelen tot een niveau waarmee de
doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water worden gehaald. . Het betekent niet dat de aanwezige beschoeiingen
worden verwijderd om flauwe oevers aan te leggen. De beschoeiingen zijn namelijk in veel gevallen nodig om het
cultuurhistorische landschap te behouden
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Warmenhuizen, aan de zuidrand en de noordwestkant van Dirkshorn en binnen de
komgrenzen van Waarland;
nieuwe economische ontwikkelingszones aan de zuidrand van Warmenhuizen en aan
de noordzijde van Waarland;
centrumontwikkeling in Warmenhuizen en Tuitjenhorn;
ontwikkelen dagrecreatie langs het Kanaal Alkmaar-Omval Kolhorn en aan de westrand
van Tuitjenhorn;
ontwikkeling van een ‘zone wonen met versterking landschap en waterberging’ langs
de boezem bij Waarland (oostzijde);
nieuw groen langs de zuidrand van het Heemtmeer en aan de noordwestzijde van
Tuitjenhorn;
aanleg nieuwe weg tussen de N245 en Tuitjenhorn;
ontwikkeling wandelroute bij meer Dirkshorn;
aanleg van nieuwe fietsroutes in de westelijke helft van de gemeente;
verhogen van bruggen in de ronde Waarland;
aanleg van havens/opwaarderen van bestaande havens in het Noordhollandsch kanaal
(bij Schoorldam) en in twee in het Kanaal Alkmaar-Omval Kolhorn;
‘zoeklocatie recreatief agrarisch bedrijf’ in de omgeving van de kruising N245 met de
Speketersweg.

De gemeente Harenkarspel stelt momenteel een herrijkingsnotitie op voor de structuurvisie,
om deze actueel te maken.
Groen- en landschapbeleidsplan Harenkarspel
In 1998 is het groen- en landschapbeleidsplan van Harenkarspel opgesteld. In de visie zijn
3 doelstellingen geformuleerd voor het groen in Harenkarspel:
- het landschap moet esthetisch waardevol zijn. De ontstaansgeschiedenis moet ervaren
kunnen worden, er moeten oriëntatiemogelijkheden in het landschap aanwezig zijn en
het landschap moet een ervaring van schoonheid oproepen;
- het landschap moet ecologisch waardevol zijn, dat wil zeggen ecologische potenties
worden benut en ecosystemen krijgen de kans om zich duurzaam te ontwikkelen. Belangrijk daarbij zijn de mate van variatie, de samenhang en een goede milieukwaliteit;
- het landschap moet een goede en duurzame economisch-functionele basis vormen
voor de verschillende grondgebruiksvormen, zodanig dat deze passende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen en de ruimte doelmatig wordt benut. De mate van flexibiliteit
heeft betrekking op de behoefte in het landschap aan delen met een flexibele inrichting
en aan delen met een stabiele inrichting. Het aspect multifunctionaliteit geeft aan waar
functiecombinaties mogelijk zijn.
Gemeentelijk rioleringsplan Harenkarspel
In 2008 is het gemeentelijk rioleringsplan Harenkarspel opgesteld. De belangrijkste punten
voor het waterplan:
- er is een meetprogramma opgestart voor de riolering. Foutieve aansluitingen in het gescheiden stelsel worden opgespoord en verbeterd;
- er wordt een stedelijke wateropgave opgesteld;
- de rioleringsgegevens worden geactualiseerd;
- er worden nieuwe verbeterd gescheiden stelsels aangelegd.
Structuurvisie Langedijk
Op 21 maart 2000 is de structuurvisie Langedijk vastgesteld door de gemeente. De visie is
opgesteld voor een periode tot 2015.
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In de structuurvisie zijn tot 2015 de volgende punten opgenomen die relevant zijn voor het
waterplan:
- uitbreiding van woningen aan de westrand van Broek Op Langedijk en ZuidScharwoude;
- nieuw bedrijventerrein aan de westkant van Oudkarspel (noordzijde N504);
- revitaliseren bedrijventerrein in Zuiderdel en Noord-Scharwoude;
- versterken vaarroute kleine schepen (stedelijk gebied en Oosterdel);
- ontwikkeling uitloopgebieden blauwe loper (Omval Kolhorn-Kanaal Alkmaar);
- versterken Groenstructuur in Oosterdel en Sint Pancras;
- ontwikkeling groene loper tussen Sint Pancras en Zuiderdel;
- aanleg groene bufferzones aan de westkant van Zuid-Scharwoude/Noord-Scharwoude;
- aanleg bos tussen Koedijk/Geestmerambacht en de rwzi;
- versterken relatie Geestmerambacht en stedelijk gebied;
- handhaven historische karakteristiek van de lintbebouwing en in Sint Pancras.
Op dit moment vindt er een actualisatie van de structuurvisie plaats. Hierin wordt uitgegaan
van een verminderde groeiverwachting door met name bijgestelde demografische ontwikkelingscijfers.
Ontwikkelingsvisie doorvaarbaarheid Langedijk
De visie op het vaarnetwerk in Langedijk is apart uitgewerkt in de ‘Ontwikkelingsvisie doorvaarbaarheid Langedijk’. De ontwikkeling van de doorvaarbaarheid is daarbij ingedeeld in 3
fasen. Als eerste wordt de vaarroute in Noord-Scharwoude en Zuid-Scharwoude aangepakt. Fase 2 is Oosterdel, en fase 3 Sint Pancras en de zuidrand van Geestmerambacht. In
fase 1 is de aanleg/aanpassing van 8 bruggen en 1 overhaal voorzien. De financiering van
de aanpak van de diverse knelpunten is nog niet rond. Daarom is besloten om eerst knelpunten aan te pakken die kunnen worden gesubsidieerd of die kunnen worden gecombineerd met andere ontwikkelingen.
Riolering Langedijk
De gemeente Langedijk start binnenkort met het opstellen van een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Daarvoor loopt op het moment al een meetprogramma. Uit het BRP komen
twee speerpunten naar voren:
- beperken vuiluitworp naar oppervlaktewater;
- doelmatig beheer.
In het kader van de verbrede gemeentelijke watertaken is de gemeente Langedijk gestart
met een meetnet voor het grondwater. Het meetnet bestaat uit ca. 35 peilbuizen die regelmatig worden uitgelezen. Deze gegevens zijn input voor het nog op te stellen verbrede
GRP.
Milieubeleidsplan gemeente Langedijk 2009-2012
Het Milieubeleidsplan 2009-2012 is opgesteld in 2009. In het plan zijn een aantal relevante
maatregelen voor het waterplan Harenkarspel en Langedijk opgenomen:
- aanwijzen van groenzones die ecologisch ingericht en onderhouden worden;
- omschrijving opstellen van een ecologische inrichting en ecologisch onderhoud;
- bij herzien structuurvisie aandacht voor recreatie- en natuurgebied (mogelijkheden
GREXwet);
- opstellen van een natuurwaardenkaart en een gedragscode;
- onkruidbestrijding volgens Duurzaam Onkruid Beheer (DOB)-methode;
- opstellen waterplan, waarin onder meer aan de orde komt:
⋅ inzameling en transport van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerd afvalwater (en vervuild hemelwater);
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vasthouden, bergen en afvoeren van hemelwater (voorkeursvolgorde);
beperken vuiluitworp naar oppervlaktewater door afvalwater;
beperken vervuiling bodem en grondwater met afvalwater;
scheiden waterstromen;
aanwijzen van groenzones waar natuurvriendelijke oevers worden aangelegd;
communicatie bewoners in gebieden met gescheiden rioolstelsels over consequenties hiervan;
⋅ invoeren van verbod op wassen van auto’s in gebieden met een gescheiden rioolstelsel;
⋅ toepassen van groene daken ten behoeve van waterbufferen en reduceren van
luchtverontreiniging;
uitvoeren van de milieueisen uit het gemeentelijk rioleringsplan.
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

-
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BIJLAGE III

KAARTEN

Witteveen+Bos, bijlage III behorende bij rapport EDM79-1/kolm/062 d.d. 7 april 2011

Witteveen+Bos, bijlage III behorende bij rapport EDM79-1/kolm/062 d.d. 7 april 2011

Kaarten zijn apart bijgevoegd

Witteveen+Bos, bijlage III behorende bij rapport EDM79-1/kolm/062 d.d. 7 april 2011

Witteveen+Bos, bijlage III behorende bij rapport EDM79-1/kolm/062 d.d. 7 april 2011

BIJLAGE IV

UITVOERINGSPROGRAMMA

Witteveen+Bos, bijlage IV behorende bij rapport EDM79-1/kolm/062 d.d. 7 april 2011

Witteveen+Bos, bijlage IV behorende bij rapport EDM79-1/kolm/062 d.d. 7 april 2011

Afbeelding 2.1. Overzicht kansen en knelpunten Harenkarspel

De prioritering van kansen en knelpunten in noodzakelijk en wenselijk is gebaseerd op de
noodzakelijkheid van maatregelen. Bij ‘noodzakelijk’ is er sprake van een wettelijke verplichting of van een onacceptabele situatie. ‘Wenselijk betekent dat er geen wettelijke verplichting is, maar dat er een situatie bestaat waar het watersysteem of het waterbeheer kan
worden verbeterd.
2.2.

Uitvoeringsprogramma
Tabel 2.1 geeft een overzicht van het uitvoeringsprogramma. In de volgende paragrafen
wordt een toelichting gegeven op de maatregelen. De kansen en knelpunten in de tweede
kolom komen overeen met de kansen en knelpunten uit afbeelding 2.1.

Witteveen+Bos, EDM79-1/kolm/065 definitief 02 d.d. 7 april 2011, bijlage IVa: uitvoeringsprogramma Harenkarspel

2

Tabel 2.1. Uitvoeringsprogramma Harenkarspel
Thema

Kans of knelpunt

Waterveiligheid

Boezemkeringen niet op orde
Bodemdaling

Maatregelen
2011
2012
2013
2014
2015
tot 2020
1. Dijkversterkingsprogramma HHNK
2. Aandachtspunt dijkversterkingsprogramma: aandacht voor bestaande bebouwing en beplanting
3. Terughoudend zijn met peilverlagingen

Waterkwantiteit en overlast

Wateroverlast (mede verooaakt door baggerachterstanden)

4. Maatregelen wateropgave

Waterkwaliteit en ecologie

Waterlichamen voldoen nog niet aan GEP (KRW)
Onvoldoende waterkwaliteit

5. Maatregelen KRW
6. Verontdiepen Heemtmeer

Onvoldoende inzicht functioneren ecologische waterkwaliteit
Verzilting / tekort zoet water

tot 2025

tot 2030

tot 2027

7. Onderzoek waterkwaliteit
8. Maatregelen waterkwaliteit
9. Wanneer mogelijk wordt bij het vervangen van beschoeiing natuurvriendelijke oever aangelegd.
10. Onderzoek mogelijkheden alternatieve waterinlaat

Water in de bebouwde omgeving, Water is nog niet medeordenend
ruimtelijke ordening en functies Kleine nieuwbouwprojecten geen ruimte waterberging
Doorvaarbaarheid
Zwemmen in Dirkshorn

11. Bij nieuwbouwprojecten wordt water als mede-ordenend beschouwd, waar mogelijk worden waterkansen benut
12. Gemeente gaat gebruik maken van de waterbank
13. Ophogen bruggen rondje waarland
14. Dirkshorn krijgt de functie recreatiewater

Afkoppelen, hemelwater en afvalwater
Foutieve aansluitingen in riool

15. Meetprogramma en herstellen
16. Afkoppelen van aanvullend verhard oppervlak

Grondwater

Geen inzicht functioneren grondwater
Lokaal drassige gebieden / Lokale grondwateroverlast

17. Maatregelen grondwater GRP
18. Grondwaterplan en beleid gemeente
19. Bij nieuwbouwprojecten wordt rekening gehouden met bodemopbouw en grondwater

Beheer en onderhoud

Het HHNK wil onderhoud stedelijk water
overnemen muv de beschoeiingen

20. Aanleg baggerdepot
21. Baggerachterstand wegwerken
22. Onderhoudplan

Communicatie

Er is geen waterloket in de gemeente
Onduidelijkheden inwoners overdracht water en onderhoud

23. Inrichting waterloket
24. Communicatie waterplan
25. Jaarlijkse planevaluatie waterplan
Maatregel is al ingepland, geen budget nodig vanuit waterplan
Waterplan - maatregel
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2.2.1.

Waterveiligheid
1. Dijkversterkingenprogramma hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de benodigde dijkversterkingen al
onderzocht. De maatregel wordt door het hoogheemraadschap uitgevoerd en gefinancierd,
vanuit budget dat al is vrijgemaakt vanuit het dijkversterkingenprogramma. In Harenkarspel
gaat het om de keringen bij de ronde Waarland (onder andere Kanaal Alkmaar - Omval
Kolhorn en de Ringvaart). Deze boezemkeringen worden versterkt na 2010. De planning
hiervan is nog niet duidelijk: eerst worden de dijken met een hogere prioriteit versterkt. Het
deel van de boezemkering bij het Noordhollandsch kanaal dat in Harenkarspel ligt hoeft
niet te worden versterkt. Het gaat hierbij om lokale versterkingen.
Maatregel: dijkversterkingenprogramma.
Planning Harenkarspel: 2011 of later.
Motivatie planning: planning volgens dijkversterkingenprogramma. Veendijken hebben
prioriteit.
Budget: geen budget nodig vanuit waterplan.
Budgettrekker: hoogheemraadschap.
Capaciteit gemeente: geen capaciteit gemeente nodig.
2. Aandachtspunt dijkversterkingen: aandacht voor bestaande bebouwing en beplanting
De dijkversterkingen aan de boezemkades worden uitgevoerd door het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap houdt hierbij al zoveel mogelijk rekening met de bestaande bebouwing en beplanting. Wanneer aanpassingen aan de bebouwing en de beplanting
nodig zijn, voert het hoogheemraadschap overleg met de belanghebbenden (waaronder de
gemeente Harenkarspel). Ook is het belangrijk om bij de dijkversterkingen rekening te houden met de vaarambitie voor het rondje Waarland.
De Westfriese dijk wordt mogelijk weer benut voor compartimentering. De discussie is opgestart door de Provincie Noord-Holland. Voor de gemeente Harenkarspel is het vooral van
belang dat er voldoende rekening wordt gehouden met de monumentale en ecologische
status van de dijk en dat het beheer en onderhoud van de delen die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen niet wordt bemoeilijkt.
Om voldoende aandacht te hebben voor bestaande bebouwing en beplanting bij dijkversterkingen is geen budget nodig vanuit het waterplan. Wel is een actieve houding van de
gemeente en afstemming tussen gemeente en hoogheemraadschap vereist, om op tijd actie te ondernemen.
Maatregel: aandacht voor bestaande bebouwing en beplanting bij dijkversterkingen.
Planning Harenkarspel: gelijk met dijkversterkingenprogramma.
Motivatie planning: planning volgens dijkversterkingenprogramma. Veendijken hebben
prioriteit.
Budget: niet van toepassing.
Trekker: gemeente (op tijd signaleren).
Capaciteit gemeente: afhankelijk van impact dijkversterkingen op bebouwing en beplanting, capaciteit nodig voor overleg met hoogheemraadschap. Eerste inschatting circa 20
dagen.
3. Terughoudend zijn met peilverlagingen
In Harenkarspel treedt bodemdaling op, zoals in grote delen van Nederland. Bodemdaling
is ongewenst, omdat het maaiveld dan steeds verder onder de zeespiegel en onder de
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boezemwaterstanden komen te liggen. Daardoor zijn meer maatregelen vanuit waterveiligheid nodig. Bovendien worden de grondwaterstanden en slootpeilen hoger ten opzichte
van het maaiveld, waardoor er eerder kans op wateroverlast is.
De enige wijze om de bodemdaling te vertragen is om, nu en in de toekomst, terughoudend
te zijn met peilverlagingen. Dit vraagt geen directe maatregelen, maar oplettendheid bij de
gemeente en het hoogheemraadschap. In bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten wordt het peil
niet verlaagd, maar wordt bijvoorkeur het bestaande peil gehandhaafd of het peil verhoogd.
Deze maatregel vraagt wel om maatwerk: soms is er geen andere mogelijkheid dan een
verlaging van het waterpeil bij overlast op bestaande locaties. Dit is een voortzetting van
het huidige beleid.
Maatregel: terughoudend zijn bij peilverlagingen (maatwerk).
Planning Harenkarspel: zo snel mogelijk.
Motivatie planning: hier kan direct mee worden gestart.
Budget: alleen aandachtspunt (signalering).
Trekker: gemeente/hoogheemraadschap.
Capaciteit gemeente: zeer beperkt.
2.2.2.

Waterkwantiteit en overlast
4. Maatregelen wateropgave
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de wateropgave berekend voor
polders waar de gemeente Harenkarspel in ligt. Hiervoor is geen budget nodig vanuit het
waterplan.
Voor de Geestmerambachtpolder is er geen wateropgave. Voor de overige polders gaat
het om wat kleinere maatregelen, zoals het aanpassen van een aantal stuwen. Deze maatregelen zijn deels al uitgevoerd.
Maatregel: maatregelen wateropgave.
Planning Harenkarspel: 2011-2012.
Motivatie planning: lopend project.
Budget: budget gereserveerd vanuit programma wateropgave.
Trekker: HHNK.
Capaciteit gemeente: niet van toepassing.

2.2.3.

Waterkwaliteit en ecologie
5. Maatregelen KRW
Het hoogheemraadschap heeft al maatregelen opgesteld om de Waterlichamen te laten
voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Daarvoor het hoogheemraadschap een tweedeling
aangebracht in het maatregelenpakket: tot en met 2015 worden vooral maatregelen uitgevoerd die ingrijpen op de inrichting van het watersysteem. Tussen 2015 en 2027 worden
vooral maatregelen genomen die gericht zijn op emissiebeperking. In bijlage V is een gedetailleerde lijst met maatregelen, het budget en de budgetverdeling een kaart en de bijbehorende planning opgenomen. Een verdere uitwerking van deze maatregelen is niet bekend.
De belangrijkste relevante maatregelen voor de gemeente Harenkarspel zijn voor de periode tot 2015:
- aanleg en onderhoud van natuurvriendelijke oevers in het achterliggende gebied van
de VRNK boezem (waaronder een deel van de gemeente Harenkarspel), totaal 5 ha;
- de overige maatregelen in de VRNK boezem vinden in de boezem plaats (onder andere vispasseerbaar maken kunstwerken, visstandbeheer);
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-

-

aanleg en onderhoud van natuurvriendelijke oevers in het achterliggende gebied van
de Schermerboezem (waaronder een deel van de gemeente Harenkarspel), totaal 5
ha;
de overige maatregelen in de Schermerboezem vinden in de boezem plaats (onder andere vispasseerbaar maken kunstwerken, visstandbeheer);
maatregelen in de waterdelen in de Geestmerambachtpolder (deels Harenkarspel):
⋅ natuurvriendelijk schonen watergang;
⋅ visstandbeheer;
⋅ flexibel peilbeheer invoeren;
⋅ inrichting en onderhouden van natuurvriendelijke oevers landelijk;
⋅ inrichting en onderhouden van natuurvriendelijke oevers stedelijk;
⋅ natuurvriendelijk schonen van de watergangen in het achterliggende gebied (deels
Harenkarspel).

De maatregelen voor de KRW worden gefinancierd vanuit het budget van het hoogheemraadschap en de gemeente voor de Kaderrichtlijn Water maatregelen.
Geestmerambachtpolder
Voor het waterlichaam Geestmerambachtpolder is onder andere een totale opgave van 10
km natuurvriendelijke oever (deels inspanningsverplichting, deels resultaatverplichting).
Daarvan is een deel al aangelegd of gepland in het zuidelijke deel (Langedijk en Alkmaar).
Dit deel van het waterlichaam is daarmee redelijk goed afgedekt. In het noordelijke deel ligt
nog een zoekvraag. Er is geen ruimte in het bestaande profiel en er liggen geen openbare
gronden langs het waterlichaam. De gemeente en het waterschap zoeken hier samen naar
een oplossing.
detailuitwerking KRW
Er is behoefte aan meer gedetailleerde informatie over de invulling van de KRW, dan dat
wat er nu bekend is (zie bijlage voor de nu beschikbare informatie). Voor een deel wordt
deze informatie nu nog onderzocht: er is bijvoorbeeld nog niet voor alle waterlichamen bekend hoeveel km natuurvriendelijke oever er binnen de grenzen van welke gemeente wordt
aangelegd/is gepland. Deze informatie komt na het opstellen van het waterplan beschikbaar.
Maatregel: maatregelen KRW (bepaald vanuit KRW programma).
Planning Harenkarspel: tot 2015 inrichtingmaatregelen, 2015-2027 uitvoeringsmaatregelen.
Motivatie planning: bepaald vanuit KRW programma.
Budget: budget gereserveerd vanuit programma KRW.
Trekker: hoogheemraadschap.
Capaciteit gemeente: overleg/afstemmen HHNK: inschatting 5 dagen/jaar.
6. Verontdiepen Heemtmeer
In het Heemtmeer is sprake van een slechte waterkwaliteit: recent is hier door een calamiteit vissterfte opgetreden. Het Heemtmeer is geïsoleerd van de rest van het watersysteem,
en is voedselrijk, onder andere door brakke kwel en bladval. Er is een vooronderzoek uitgevoerd naar de waterkwaliteit van het Heemtmeer en maatregelen om de waterkwaliteit te
verbeteren. Uit het onderzoek blijkt dat het verontdiepen van het Heemtmeer de waterkwaliteit kan verbeteren. De volgende stap is het opstellen van een inrichtingsplan.
Waarschijnlijk zijn enkele 10 duizenden kuubs aan baggerspecie nodig, die afhankelijk
kunnen zijn uit Harenkarspel. De baggerspecie moet dan wel van minimaal klasse A zijn, of
in ieder geval aansluiten bij de waterbodemkwaliteit van het Heemtmeer. Deze wordt nog
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vastgesteld. Mogelijk wordt de waterbodem afgedekt met een schone zandlaag om nalevering vanuit de waterbodem tegen te gaan. De waterbodemkwaliteit is bemonsterd bij de
overname stedelijk water. Daaruit blijkt dat circa 1/3 deel vrij toepasbaar in de waterbodem
en 2/3 deel klasse A bij toepassing in de waterbodem. Naar verwachting kan de bagger uit
Harenkarspel daarom worden toegepast en is er voldoende bagger aanwezig. Voordat met
de verontdieping kan worden gestart moet er nog worden overlegd met belanghebbenden
en moet er een vergunning worden aangevraagd in het kader van de Flora- en faunawet.
De kosten voor de onderzoeken en vergunningen voor de Flora- en faunawet en waterbodem, de monitoring van de waterkwaliteit, overige voorbereidingskosten, uitvoeringskosten,
aanleg zandlaag en onvoorzien zijn meegenomen in de kostenraming. De kosten worden
gedekt doordat er geen kosten gemaakt hoeven te worden voor de afvoer van baggerslib
naar het baggerdepot: uitgangspunt (het baggerslib dat naar het Heemtmeer kan worden
afgevoerd is deels afkomstig vanuit de overgenomen watergangen van de gemeente en
deels uit watergangen die nu al in onderhoud zijn bij het hoogheemraadschap).
Maatregel: verontdiepen Heemtmeer.
Planning Harenkarspel: 2011-2012.
Motivatie planning: project is al opgestart.
Budget: totaal circa EUR 340.000,--, waarvan EUR 15.000,-- voor het inrichtingsplan.
Budgettrekker: hoogheemraadschap.
Capaciteit gemeente: circa 5 dagen (betrokken bij planuitvoering/inrichtingsplan).
7. Onderzoek waterkwaliteit in stedelijk gebied
In de huidige situatie is de waterkwaliteit in Harenkarspel matig. De waterkwaliteit is wel
voldoende voor de landbouw. Recent is een ecologische beoordeling van het oppervlaktewater in Harenkarspel uitgevoerd. Uit de beoordeling blijkt dat de gemiddelde ecologische
waterkwaliteit matig is, met een aantal positieve en negatieve uitzonderingen. De oorzaken
lijken vooral te liggen in de voedselrijkheid en in de steile en beschoeide oevers (zie maatregel 9). Om goede maatregelen te kunnen formuleren om de ecologische waterkwaliteit op
orde te brengen is meer inzicht nodig. In een ecologische systeemanalyse kunnen de volgende vragen worden beantwoord:
- welke bijdrage leveren de verschillende bronnen aan de voedselrijkheid in het gebied
(bijvoorbeeld afspoeling landbouw, inlaat van boezemwater, nalevering vanuit de waterbodem, afgekoppeld oppervlak) en hoe verhouden de bronnen zich ten opzichte van
elkaar?
- hoe sterk wordt de waterkwaliteit in stedelijk gebied beïnvloed door het landelijke gebied en andersom?
- zijn er andere factoren, naast voedselrijkheid en onvoldoende oevervegetatie, die de
waterkwaliteit beïnvloeden (zoals ondergedoken duikers, bagger en/of onderhoudsachterstanden
en
onderhoudsmethoden,
migratiemogelijkheden,
(regenwater)rioolwateroverstorten, et cetera)?
- welke maatregelen kunnen de voedselrijkheid in het gebied verbeteren? (bronmaatregelen, inrichtingsmaatregelen, systeemmaatregelen);
- is het mogelijk de waterkwaliteit op kostenefficiënte wijze zover te verbeteren, dat er
niet langer overmatige kroosgroei en flab optreedt? Zo nee, zijn er kosteneffectieve
maatregelen die eventuele overlast tegen kunnen gaan?
Op basis van de ecologische systeemanalyse kunnen kosteneffectieve maatregelen worden gekozen waarmee de waterkwaliteit kan worden verbeterd.
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Maatregel: onderzoek waterkwaliteit.
Planning Harenkarspel: na 2015.
Motivatie planning: geen prioriteit.
Budget: circa EUR 35.000,-- voor onderzoek.
Budgettrekker: hoogheemraadschap.
Capaciteit gemeente: circa 5 dagen begeleiding onderzoek.
8. maatregelen waterkwaliteit
Aan de hand van de ecologische systeemanalyse kunnen maatregelen worden gekozen
om een goede (ecologische) waterkwaliteit in het stedelijke gebied te realiseren en in de
toekomst overlast uit het water (algen, kroos, stank) tegen te gaan. De omvang en inhoud
van deze maatregelen kan nu nog niet goed worden ingeschat, daarom is er geen budget
opgenomen in het waterplan.
Maatregel: maatregelen waterkwaliteit.
Planning Harenkarspel: na 2015.
Motivatie planning: geen prioriteit.
Budget: nader te bepalen.
Budgettrekker: hoogheemraadschap.
Capaciteit gemeente: bekend na onderzoek.
9. Natuurvriendelijke oevers
Vanuit de KRW zijn al natuurvriendelijke oevers voorgesteld voor het landelijke gebied. Een
verdere uitbreiding van het areaal natuurvriendelijke oevers kan de (ecologische) waterkwaliteit sterk verbeteren, ook in bebouwd gebied. Dit blijkt ook uit de ecologische beoordeling van de waterkwaliteit. De aanleg van natuurvriendelijke oevers is kostbaar en niet altijd
mogelijk. Daarom is als maatregel voorgesteld om natuurvriendelijke oevers aan te leggen
bij de reguliere vervangingen van de beschoeiingen en alleen daar waar mogelijk. Per geval wordt bekeken of dit gewenst is. Belangrijk is dat niet alleen de kosten voor de aanleg
worden gedekt, maar ook de kosten voor het onderhoud. Over het onderhoud van een natuurvriendelijke oever moeten afspraken worden gemaakt en vastgelegd.
In de ecologische beoordeling zijn een aantal kansrijke locaties voorgesteld voor natuurvriendelijke oevers, waar de ecologie van water en oever relatief eenvoudig sterk kan verbeteren. Niet alle locaties zijn in de huidige situatie voorzien van beschoeiing. Wanneer
kansen ontstaan, verdienen deze locaties de voorkeur.
Maatregel: aanleg natuurvriendelijke oevers.
Planning Harenkarspel: vanaf 2011.
Motivatie planning: er kan direct worden gestart omdat het vervangen van beschoeiing
regelmatig voorkomt.
Budget: budget vanuit reguliere vervanging beschoeiing, wanneer kosteneffectief.
Budgettrekker: gemeente.
Capaciteit gemeente: binnen regulier programma vervangen beschoeiingen.
10. Onderzoek mogelijkheden alternatieve waterinlaat
Momenteel is er voldoende zoet en schoon water beschikbaar voor de landbouw in Harenkarspel, ook in de zomerperiode. In de toekomst (langere termijn) kan deze zoetwatervoorraad gevaar lopen: het water in de boezems van Noord-Holland wordt steeds zouter. Mogelijk kan in de toekomst hier een andere waterinlaat worden gezocht. Er kan hierbij worden gedacht aan meer buffer van regenwater, hergebruik van rwzi effluent of bijvoorbeeld
gezuiverd boezemwater. Wanneer de verzilting van boezemwater wordt tegengegaan is
een alternatieve waterinlaat mogelijk niet langer nodig.
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Maatregel: onderzoek alternatieve waterinlaat.
Planning Harenkarspel: na 2015.
Motivatie planning: maatregel is pas nodig als er niet voldoende zoet water meer beschikbaar is.
Budget: budget wordt na 2015 vrijgemaakt (EUR 25.000,-- voor onderzoek).
Budgettrekker: na 2015, indien noodzakelijk.
Capaciteit gemeente: nog onbekend (na 2015).
2.2.4.

Water in de bebouwde omgeving, ruimtelijke ordening en functies
11. Water is medeordenend
Voortaan wordt bij nieuwbouwprojecten water medeordenend gemaakt. Deels wordt dit al
gedaan via de watertoets, deels kan hier beter rekening mee worden gehouden (bijvoorbeeld voor de drassigheid van de ondergrond).
Voortaan wordt bij nieuwbouw, waterrobuust en waterneutraal gebouwd. Waar mogelijk
wordt meer schoon regenwater worden vastgehouden in het gebied en wordt minder ingelaten vanuit de boezem. Voor de recreatie is het gewenst dat er meer naar mogelijkheden
wordt gezocht om gebieden doorvaarbaar te maken.
waterrobuust en waterneutraal bouwen, water als medeordenend principe
Waterrobuust en waterneutraal bouwen zijn twee termen waarmee een meer duurzaam waterbeheer in nieuwe woonwijken wordt omschreven. Waterneutraal bouwen betekent dat er zo wordt gebouwd, dat er geen negatieve effecten zijn
op de (grond) waterhuishouding in het gebied. Dit is meestal een eis vanuit de watertoets. Waterrobuust bouwen betekent dat woningen beter zijn voorbereid op wateroverlast als gevolg van onder andere klimaatsverandering.
Water als medeordenend principe betekent dat al bij de eerste schetsen van de gebiedsinrichting nadrukkelijk rekening
wordt gehouden met water: onder andere voldoende waterberging, waterkwaliteit, beleving van het water en voldoende
drooglegging. Waterrobuust en waterneutraal bouwen zijn een logisch gevolg van water als medeordenend principe. Bij
projecten is men zich ervan bewust dat een bepaalde locatiekeuze gevolgen heeft voor de maatregelen die in een later
stadium voor de waterhuishouding genomen moeten worden.

Maatregel: water is medeordenend.
Planning Harenkarspel: zo snel mogelijk.
Motivatie planning:er kan direct worden gestart.
Budget: budget vanuit de projecten.
Budgettrekker: gemeente/projectontwikkelaar.
Capaciteit gemeente: niet van toepassing.
12. Gemeente maakt gebruik van de Waterbank
Een middel om bij nieuwbouwprojecten versnippering van het water tegen te gaan is de
Waterbank van het hoogheemraadschap. Een Waterbank is een instrument waarmee
wordt bijgehouden wat het waterbergingstekort of waterbergingsoverschot in een bepaald
gebied is. Een Waterbank geeft de mogelijkheid om bij kleine herinrichtingen geen water
aan te leggen, maar deze elders in het peilgebied te compenseren.
Deze wordt momenteel ontwikkeld door het hoogheemraadschap.
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Maatregel: gebruik maken van Waterbank.
Planning Harenkarspel: zo snel mogelijk.
Motivatie planning: de maatregel levert direct ‘winst’ op voor de gemeente.
Budget: niet van toepassing.
Trekker: gemeente, hoogheemraadschap.
Capaciteit gemeente: circa 5 dagen voor opstarten Waterbank.
Waterbank (bron: hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
Een manier om flexibeler om te gaan met watercompensatie, is het bijhouden van de vraag naar en het aanbod van wateroppervlak. Daarmee komt in beeld welke ruimtelijke ontwikkelingen er zijn en wat bij elkaar opgeteld de benodigde
watercompensatie is. Vervolgens kan worden afgewogen of het bundelen van de compensatieverplichtingen tot één robuuste waterberging voordelen biedt. Tevens wordt inzichtelijk of er al dan niet een positief saldo aan wateroppervlak
beschikbaar is, dat kan worden benut voor watercompensatie. De Waterbank is het gereedschap om deze zaken te
administreren.
voorbeeld Waterbank Zaandam

Voor een goede werking van de Waterbank en om discussies te voorkomen, zijn de volgende spelregels voor de Waterbank opgesteld:
negatief saldo
Een negatief saldo voor een peilgebied wordt in principe niet toegestaan. Alleen in overleg met het hoogheemraadschap mag daar tijdelijk vanaf geweken worden.
peilgebied op de grens van twee gemeenten
Het kan zijn dat een gemeentegrens een peilgebied doorkruist. Het betreffende peilgebied ligt dan in twee gemeenten.
Iedere gemeente houdt in dat geval voor zijn deel van het peilgebied een Waterbank bij. In overleg kunnen de gemeenten watersaldo’s aan elkaar uitlenen.
plan op de grens van twee peilgebieden
Wanneer een plan zijn uitwerking heeft op twee peilgebieden, moet het plan in de watertoets voor beide peilgebieden
getoetst worden. Dit resulteert in twee verplichte compensaties. Het plan komt dan dus in twee peilgebiedtabellen voor.

13. Ophogen bruggen rondje Waarland
De gemeente heeft zich voorgenomen de doorvaarbaarheid in het rondje Waarland te verbeteren. Ook vanuit de Rijksoverheid is het rondje Waarland opgenomen in het Nationaal
Waterplan in het basisnetwerk recreatievaart. Om de doorvaarbaarheid in het rondje Waarland te verbeteren moet er een aantal bruggen worden opgehoogd. In de structuurvisie is
ophogen tot een hoogte van 1,15 m voorgesteld. Het gaat om twee bruggen in de ‘ringsloot’: het noordelijke deel van het rondje Waarland.
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Maatregel: ophogen bruggen rondje Waarland.
Planning Harenkarspel: na 2015.
Motivatie planning: nog geen concrete plannen.
Budget: geen financiering vanuit waterplan.
Budgettrekker: gemeente Harenkarspel.
Capaciteit gemeente: niet binnen planperiode waterplan.
14. Dirkshorn krijgt de functie recreatiewater
Het meer Dirkshorn wordt gebruikt als recreatiewater. Hier worden geen zwemwatervoorzieningen geplaatst. Er wordt hier niet gekozen voor een zwemwaterfunctie, omdat het
meer onderdeel uitmaakt van de boezem. De waterkwaliteit kan moeilijk worden gestuurd
omdat hier geen sprake is van een geïsoleerd systeem. Het garanderen van de zwemwaterkwaliteit zou daarom hoge inspanningen vragen.
Maatregel: Dirkshorn krijgt de functie recreatiewater.
Planning Harenkarspel: zo snel mogelijk.
Motivatie planning: beleidswijziging.
Budget: circa EUR 5.000,--.
Budgettrekker: gemeente.
Capaciteit gemeente: circa 5 dagen.
2.2.5.

Afkoppelen, hemelwater en afvalwater
15. Meetprogramma foutieve aansluitingen in het riool
In Harenkarspel zijn in een deel van het gescheiden stelsel nog foutieve aansluitingen
aanwezig. Vanuit het GRP is hier al een meetprogramma voor opgestart. Eventuele foutieve aansluitingen worden verholpen wanneer deze problemen opleveren. Hiervoor is geen
budget nodig vanuit het waterplan.
Maatregel: opsporen en herstellen foutieve aansluitingen in het riool.
Planning Harenkarspel: wordt momenteel uitgevoerd.
Motivatie planning: volgens GRP (maatregel 553 a en b).
Budget: budget vanuit GRP (EUR 75.000,--).
Budgettrekker: gemeente.
Capaciteit gemeente: capaciteit beschikbaar vanuit GRP.
16. Afkoppelen van aanvullend verhard oppervlak
Bij herinrichting, vervanging van bestratingen et cetera doen zich kansen voor om verhard
oppervlak af te koppelen. Ook bestaan er soms knelpunten, die kunnen worden opgelost
door verhard oppervlak af te koppelen. Waar mogelijk wordt aanvullend verhard oppervlak
afgekoppeld. Bij afkoppelen wordt rekening gehouden met de vervuilingsgraad van het oppervlaktewater (alleen relatief schone oppervlakken worden afgekoppeld).
Maatregel: Afkoppelen van aanvullend verhard oppervlak.
Planning Harenkarspel: zo snel mogelijk.
Motivatie planning: lopende projecten.
Budget: vanuit het nieuwe VGRP.
Budgettrekker: gemeente.
Capaciteit gemeente: vanuit het nieuwe VGRP.
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2.2.6.

Grondwater
17. Maatregelen grondwater GRP
In het gemeentelijk rioleringsplan van de gemeente Harenkarspel zijn al maatregelen voorgesteld voor het grondwater in de gemeente. Daar valt onder andere een meetnet voor de
grondwaterstanden onder en het oplossen van lokale grondwaterproblemen (Vogelbuurt in
Warmenhuizen). Hiervoor is geen aanvullend budget nodig vanuit het waterplan. Het opstellen van grondwaterbeleid en maatregelen is een verplichting vanuit de nieuwe waterwet
(verbreding van de gemeentelijke watertaken). Voortaan valt het grondwater op eigen perceel onder particuliere verantwoording. De gemeente is het aanspreekpunt voor grondwaterproblemen. Bij structurele grondwaterproblemen zorgt de gemeente voor een doelmatige
aanpak, waarbij de gemeente voorzieningen treft in het openbare gemeentelijke gebied.
Het hoogheemraadschap kan op een meer regionale schaal de grondwaterstanden beïnvloeden door het peilbeheer.
Maatregel: maatregelen uit het GRP (517b opstellen en uitvoeren grondwatermeetnet,
554a grondwateroverlast locaties oplossen).
Planning Harenkarspel: al gestart.
Motivatie planning: planning volgens GRP.
Budget: budget vanuit GRP EUR 25.000,--.
Budgettrekker: gemeente.
Capaciteit gemeente: capaciteit beschikbaar vanuit GRP.
18. Grondwaterplan/grondwaterbeleid gemeente
De gemeente beschikt nog niet over een grondwaterplan of grondwaterbeleidsplan. Door
de metingen te verzamelen en te gebruiken kan er een beeld worden gevormd van het
grondwatersysteem in de gemeente Harenkarspel. Op basis daarvan kunnen in de toekomst betere keuzes worden gemaakt voor het grondwater, zoals het wel of niet ophogen
of het aanleggen van drainage bij nieuwbouw, het oplossen van eventuele grondwateroverlast en de geschiktheid voor bijvoorbeeld koudewarmte opslag in de bodem. De maatregel
komt voort uit de zorgplicht voor grondwater (wet gemeentelijke watertaken/waterwet) en is
opgenomen in het GRP.
Maatregel: opstellen grondwaterbeleid (maatregel 517c opstellen grondwaterbeheerplan).
Planning Harenkarspel: 2010-2015.
Motivatie planning: gemeente heeft een zorgplicht.
Budget: budget vanuit GRP EUR 30.000,--.
Budgettrekker: gemeente.
Capaciteit gemeente: capaciteit beschikbaar vanuit GRP.
19. Bij nieuwbouw rekening houden met bodemopbouw en grondwater
Bij nieuwbouw kan voortaan rekening worden gehouden met de lokale bodemopbouw en
de grondwaterstanden. Dat betekent vooral dat in plannen voor nieuwe ontwikkelingen
vanuit de watertoetsprocedure voldoende aandacht wordt besteed aan de lokale bodemopbouw en grondwaterstanden en eventueel benodigde maatregelen. In de waterparagraaf, of wanneer nodig in een uitgebreider plan, wordt aangegeven hoe hiermee om wordt
gegaan.
Zo is het gebied niet geschikt voor infiltratie: de bodem is slecht doorlatend. De zware kleigrond houdt lang water vast, zodat bij nieuwbouw het wenselijk is een laag beter doorlatende grond en/of drainage aan te brengen. Niet overal zijn deze maatregelen nodig: hierbij
is per nieuwbouwplan maatwerk nodig. Per nieuwe ontwikkeling wordt de noodzaak tot ophogen of de aanleg van drainage uitgewerkt.
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Deze maatregel is een wijziging in beleid, hiervoor is geen aanvullend budget nodig vanuit
het waterplan (de kosten worden gedekt door de projecten). De maatregel is een gevolg
van maatregel 18 en 11 (grondwaterbeleidsplan).
Maatregel: rekening houden met bodemopbouw en grondwater.
Planning Harenkarspel: vanaf 2011/wanneer nodig.
Motivatie planning: gevolg van maatregel 18.
Budget: per project.
Budgettrekker: projectontwikkelaar.
Capaciteit gemeente: niet van toepassing.
2.2.7.

Beheer en onderhoud
20. Aanleg baggerdepot
Er is onlangs een baggerdepot aangelegd. Deze wordt op korte termijn in gebruik genomen.
Maatregel: aanleg baggerdepot.
Planning Harenkarspel: lopend project.
Motivatie planning: al opgestart los van het waterplan.
Budget: maatregel wordt los van het waterplan uitgevoerd.
Budgettrekker: hoogheemraadschap.
Capaciteit gemeente: niet van toepassing.
21. Baggerachterstand wegwerken
Er wordt binnen nu en twee jaar een nieuw baggerplan opgesteld, waardoor de baggerachterstand in de gemeente wordt weggewerkt.
Maatregel: wegwerken baggerachterstand.
Planning Harenkarspel: lopend project.
Motivatie planning: al opgestart los van het waterplan (onder andere overdracht stedelijk
water).
Budget: maatregel wordt los van het waterplan uitgevoerd (EUR 174.000,--).
Budgettrekker: hoogheemraadschap.
Capaciteit gemeente: niet van toepassing. (overgenomen door HHNK).
22. Opstellen onderhoudsplan
Het onderhoud van het oppervlaktewater is overgedragen aan het hoogheemraadschap.
De gemeente wil graag inspraak in de wijze waarop voortaan het onderhoud in de stedelijke kern wordt uitgevoerd. Bovendien bestaan er raakvlakken tussen het onderhoud dat de
gemeente uitvoert, en het onderhoud dat het hoogheemraadschap uitvoert. De afspraken
over het beheer en onderhoud worden vastgelegd in een gezamenlijk onderhoudsplan. In
het plan is aandacht voor natuurvriendelijk onderhoud en voor bijvoorbeeld het uitvoeren
van de voorjaarsschouw.
Maatregel: opstellen onderhoudsplan.
Planning Harenkarspel: opgestart in 2011.
Motivatie planning: kan mee worden gestart na afronden waterplan en overdracht stedelijk water.
Budget: EUR 25.000,-- voor opstellen plan.
Budgettrekker: hoogheemraadschap/gemeente.
Capaciteit gemeente: circa 10 dagen voor planbegeleiding.
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2.2.8.

Communicatie
23. Inrichting Waterloket
De gemeente Harenkarspel verbetert het bestaande Waterloket (receptie): de gemeente
zorgt ervoor dat bij de receptie medewerkers aanwezig zijn die weten naar wie moet worden doorverwezen wanneer een burger vragen, klachten of opmerkingen heeft op het gebied van hemelwater, grondwater, oppervlaktewater of riolering. De gemeente neemt op de
website beknopte informatie op over waar de burger terecht kan met klachten, vragen en
opmerkingen op het gebied van water.
Waterloket
De inrichting van een Waterloket is een wettelijke verplichting vanuit de wet gemeentelijke watertaken, die sinds kort is
opgegaan in de Waterwet. In de wet is vastgelegd dat de gemeente moet beschikken over een aanspreekpunt voor
(grond) waterproblemen: het Waterloket. Dit hoeft geen nieuw daadwerkelijk loket te zijn: het gaat erom dat het voor de
burger duidelijk is waar zij terecht kan voor klachten, informatie, vergunningen, et cetera. Een Waterloket kan goed worden gecombineerd met bijvoorbeeld de servicedesk. In de praktijk is hier meestal nauwelijks extra mankracht voor nodig. Belangrijk is dat bij het Waterloket (de servicedesk) bekend is welke medewerker van de gemeente ergens meer
vanaf weet, zoals een medewerker riolering. Eventueel kan het Waterloket van de gemeente worden uitgebreid met bijvoorbeeld een website, waar informatie over het water in de gemeente te vinden is. Hier kan bijvoorbeeld informatie op
staan over eventuele subsidies, het aanvragen van vergunningen, wat te doen bij water in de kruipruimte of wat te doen
bij een rioollucht in huis.

Maatregel: inrichting Waterloket, GRP maatregel 552e.
Planning Harenkarspel: 2011-2012.
Motivatie planning: wettelijke verplichting.
Budget: budget gereserveerd in GRP: EUR 10.000,-- per jaar.
Budgettrekker: gemeente.
Capaciteit gemeente: tot circa 1 dag per week (afhandeling klachten, beantwoording vragen, et cetera).
24. Communicatie waterplan
Rondom het waterplan wordt ook een communicatielijn opgezet. Hierbij wordt bij ondertekening van het plan een persmoment wordt opgezet.
De uitvoering van maatregelen wordt aangegrepen voor voorlichting en communicatie met
betrokkenen.
Maatregel: communicatie rondom waterplan.
Planning Harenkarspel: gedurende looptijd waterplan.
Motivatie planning: alleen relevant tijdens looptijd.
Budget: EUR 10.000,--.
Budgettrekker: hoogheemraadschap en gemeente.
Capaciteit gemeente: jaarlijks circa 20 uur.
25. Inzet procesmanager na afronding waterplan
Na het vaststellen van het waterplan moet er uitvoering worden gegeven aan het maatregelenpakket. Binnen het hoogheemraadschap en de gemeenten worden proces- en programmamanagers verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van het waterplan.
Deze personen worden een eerste aanspreekpunt binnen de organisatie voor interne zaken, de burger en het bedrijfsleven.
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Maatregel: inzet procesmanager.
Planning Harenkarspel: gedurende looptijd waterplan.
Motivatie planning: alleen relevant tijdens looptijd.
Budget: niet van toepassing. (alleen personele inzet).
Budgettrekker: hoogheemraadschap en gemeente.
Capaciteit hoogheemraadschap: circa 0,5 - 1 dag per week.
2.3. Budget
Tabel 2.1 geeft een indicatie van de kosten van de maatregelen waar in vanuit het waterplan wel kosten voor moeten worden gemaakt. Het gaat daarbij dus niet om maatregelen
waar al plannen voor zijn opgesteld of maatregelen die alleen een beleidswijziging inhouden. De genoemde bedragen zijn ter indicatie. Bij de voorbereiding van concrete projecten
worden de kosten nauwkeuriger in beeld gebracht.
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Tabel 2.1. Waterplanmaatregelen en budget
maatregel

budget waterplan tot 2015

budget waterplan na 2015 budget vanuit andere projecten tot 2015 (EUR)

budget vanuit andere pro-

verdeling

(EUR)

(EUR)

jecten na 2015 (EUR)

1. Dijkversterkingsprogramma

0,--

0,--

2. Aandachtspunt dijkversterkingen: aandacht voor be-

0,--

0,--

0,--

0,--

n.v.t.

3. Terughoudend zijn met peilverlagingen

0,--

0,--

0,--

0,--

n.v.t.

4. Maatregelen wateropgave

0,--

0,--

gefinancierd vanuit programma wateropgave

100 % hoogheemraadschap

5. Maatregelen KRW

0,--

0,--

gefinancierd vanuit KRW budget

6. Verontdiepen Heemtmeer

0,--

0,--

340.00,--

0,--

100 % hoogheemraadschap

7. Onderzoek waterkwaliteit

0,--

35.000,--

0,--

0,--

100 % hoogheemraadschap

8. Maatregelen waterkwaliteit (buiten waterlichamen)

0,--

afhankelijk van maatregelen

0,--

0,--

afhankelijk van maatregelen

9. Aanleg natuurvriendelijke oevers

0,--

0,--

0,--

0,--

100 % gemeente (vanuit

10. Onderzoek mogelijkheden alternatieve waterinlaat

0,--

25.000,--

0,--

0,--

100 % hoogheemraadschap

11. Water is medeordenend

0,--

0,--

0,--

0,--

n.v.t.

12. Gemeente maakt gebruik van de Waterbank

0,--

0,--

0,--

0,--

n.v.t.

13. Ophogen bruggen rondje Waarland

0,--

0,--

0,--

onbekend

nader te bepalen

gefinancierd vanuit dijkversterkingsprogramma

100 % hoogheemraadschap

staande bebouwing en beplanting

verdeling onbekend

bestaand budget)
(bijvoorbeeld effluent)

14. Dirkshorn krijgt de functie recreatiewater

(alleen voor onderzoek)

5.000--

0,--

0,--

0,--

100 % gemeente

15. Meetprogramma en verbeteren foutieve aansluitingen

0,--

0,--

75.000,-- (GRP)

0,--

100 % gemeente

16. Afkoppelen van aanvullend verhard oppervlak

0,--

0,--

(nieuw) GRP

100 % gemeente

17. Maatregelen grondwater (oplossen probleemlocaties)

0,--

0,--

25.000,-- (GRP)

0,--

100 % gemeente

18. Grondwaterbeleid opstellen gemeente

0,--

0,--

30.000,-- (GRP)

0,--

100 % gemeente

19. Rekening houden met grondwater en bodem

0,--

0,--

0,--

0,--

n.v.t.

20. Aanleg baggerdepot

0,--

0,--

vanuit aanleg baggerdepot.

100 % hoogheemraadschap

21. Wegwerken baggerachterstand
22. Opstellen onderhoudplan
23. Inrichting Waterloket
24. Communicatie rondom waterplan
25. Jaarlijkse evaluatie waterplan
Totaal

0,--

0,--

174.000,--

0,--

100 % hoogheemraadschap

25.000,--

0,--

0,--

0,--

50 % - 50 %

0,--

0,--

10.000,-- per jaar (GRP)

10.000,-- per jaar (GRP)

1

10.000,--

0,--

0,--

0,--

50 % - 50 %

0,--

0,--

0,--

0,--

n.v.t.

60.000,--+ PM

1

150.000,-- +PM

40.000,-- +PM

1

674.000,--+PM

De kosten voor het verontdiepen van het Heemtmeer en de baggerwerkzaamheden zijn dubbel: wanneer de bagger kan worden benut in het Heemtmeer, hoeven er geen kosten te
worden gemaakt voor het baggeren.
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Afbeelding 2.1. Overzicht kansen en knelpunten Langedijk

De prioritering van kansen en knelpunten in noodzakelijk en wenselijk is gebaseerd op de
noodzakelijkheid van maatregelen. Bij ‘noodzakelijk’ is er sprake van een wettelijke verplichting of van een onacceptabele situatie. ‘Wenselijk’ betekent dat er geen wettelijke verplichting is, maar dat een situatie bestaat waar het watersysteem of het waterbeheer kan
worden verbeterd.
2.2.

Uitvoeringsprogramma Langedijk
Tabel 2.1 geeft een overzicht van het uitvoeringsprogramma (inclusief planning). In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de maatregelen.
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Tabel 2.1. Uitvoeringsprogramma
Thema

Kans of knelpunt

Maatregelen
2011
2012
2013
2014
2015
tot 2020
1. Dijkversterkingsprogramma HHNK
2. Dijkversterkingen: aandacht voor achterliggend gebied, afstemming van het proces en communicatie
3. Terughoudend zijn met peilverlagingen

Waterveiligheid

Boezemkeringen niet op orde
Waardevolle objecten waterkeringen
Bodemdalingen

Waterkwantiteit en overlast

Wateroverlast
4. Maatregelen wateropgave HHNK
Knelpunten doorstroming, functies waterrecreatie en waternatuur 5a. b en c. De knelpunten in de doorstroming en doorvaarbaarheid
kunnen worden versterkt
6. Aanleg nieuwe inlaat bij Oosterdel
7. Integraal onderzoek watersysteem rondom onderbemaling Broek op Langedijk-Zuid

Waterkwaliteit en ecologie

Waterlichamen voldoen nog niet aan GEP
Onvoldoende inzicht functioneren ecologische waterkwaliteit
Onvoldoende waterkwaliteit

tot 2025

8. Maatregelen KRW

tot 2030

tot 2027
9. Onderzoek waterkwaliteit
10. Maatregelen waterkwaliteit

11. Onderhoudplan
Verzilting / tekort zoet water
Zwemmen in Oosterdel

12. Onderzoek mogelijkheden alternatieve waterinlaat
13. Implementatie zwemwaterfunctie in Noorderplas (provincie)

Water in de bebouwde omgeving, Nieuwbouwprojecten: kansen waterrobuust bouwen
ruimtelijke ordening en functies Kleine nieuwbouwprojecten geen ruimte waterberging

14. Bij nieuwbouwprojecten wordt water als mede-ordenend beschouwd, waterrobuust en waterneutraal bouwen, rekening houden met grondwater
15. Gemeente gaat gebruik maken van de waterbank
16. Er worden afspraken gemaakt over het benut van de overmaat aan waterberging.

Afkoppelen, hemelwater en
afvalwater
Grondwater

Klimaatbestendigheid

17. In het nieuwe VGRP wordt klimaatbestendigheid meegenomen.

Inzicht in functioneren grondwater

18. Grondwaterplan en beleid gemeente (VGRP)

Beheer en onderhoud

HHNK wil onderhoud stedelijk water overnemen
muv de beschoeiingen

19. Aanleg baggerdepot
20. Opstellen baggerplan.

Communicatie

Waterloket is beperkt bekend
Onduidelijkheden inwoners beheer en onderhoud, overdracht

21. Verder uitbouwen waterloket (VGRP)
22. Communicatie waterplan
23. Jaarlijkse planevaluatie
Maatregel is al ingepland, geen budget nodig vanuit waterplan
Waterplan - maatregel
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2.2.1.

Waterveiligheid
1. Dijkversterkingenprogramma hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de benodigde dijkversterkingen al
onderzocht. De maatregel wordt door het hoogheemraadschap uitgevoerd en gefinancierd,
vanuit budget dat al is vrijgemaakt vanuit het dijkversterkingenprogramma. In Langedijk
gaat het om het Kanaal Alkmaar - Omval Kolhorn (deel tussen Roskamsluis en het Kanaal
Alkmaar). Voor deze boezemkering is het versterkingsprogramma al opgestart: dit is een
kering met een hoge prioriteit. Het aantal locaties waar de dijk te laag is valt mee en is beperkt tot een maat van 0 tot 10 cm. Er vindt nog onderzoek plaats naar de stabiliteit, aan de
hand daarvan worden de maatregelen nog verder gespecificeerd. De gemeente en het waterschap werken samen op het gebied van dijkversterkingen in verband met het behoud
waardevolle objecten en mogelijke werk-met-werkmaatregelen.
De boezemkering bij het Noordhollandsch kanaal hoeft niet te worden versterkt.
Maatregel: dijkversterkingenprogramma.
Planning Langedijk: 2010 (lopend project).
Motivatie planning: planning volgens dijkversterkingsprogramma. Veendijken hebben prioriteit.
Budget: geen budget nodig vanuit waterplan.
Budgettrekker: hoogheemraadschap.
Capaciteit gemeente: n.v.t.
2. Dijkversterkingen: aandacht voor achterliggend gebied, afstemming van het proces en communicatie
De dijkversterkingen aan de boezemkades worden uitgevoerd door het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap houdt hierbij al zoveel mogelijk rekening met de bestaande bebouwing en beplanting. Wanneer aanpassingen aan de bebouwing en de beplanting
nodig zijn, voert het hoogheemraadschap overleg met de belanghebbenden (waaronder de
gemeente Langedijk). De dijken hebben ook een belangrijke cultuurhistorische waarde (zie
provinciale leidraad Landschap en cultuurhistorie), bijvoorbeeld de haven aan de zuidzijde
van de Oosterdel.
Om voldoende aandacht te hebben voor bestaande bebouwing en beplanting bij dijkversterkingen is geen budget nodig vanuit het waterplan. Wel is een actieve houding van de
gemeente en afstemming tussen gemeente en hoogheemraadschap vereist. In de bestemmingsplannen kan rekening worden gehouden met zones die nodig zijn voor de dijkversterkingen.
Maatregel: aandacht voor bestaande bebouwing en beplanting bij dijkversterkingen (o.a.
afstemmen met de ontwikkelingen voor de haven).
Planning Langedijk: gelijk met dijkversterkingenprogramma.
Motivatie planning: gelijk met dijkversterkingenprogramma.
Budget: niet van toepassing.
Trekker: gemeente (signalering).
Capaciteit gemeente: afhankelijk van impact dijkversterkingen op bebouwing en beplanting, capaciteit nodig voor overleg met hoogheemraadschap. Eerste inschatting circa 20
dagen. Extra bij eventuele projecten zoals combinatie haven/dijkversterkingen in Oosterdel
(kosten en capaciteit nu niet meegenomen).
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3. Terughoudend zijn met peilverlagingen
In Langedijk treedt bodemdaling op. Bodemdaling is ongewenst omdat het maaiveld steeds
verder onder de zeespiegel en onder de boezemwaterstanden komt te liggen. Daardoor
zijn er meer maatregelen vanuit waterveiligheid nodig. Bovendien worden de grondwaterstanden en slootpeilen hoger ten opzichte van het maaiveld, waardoor er eerder kans op
wateroverlast is.
De enige wijze om de bodemdaling te vertragen is om terughoudend te zijn met peilverlagingen. Dit vraagt geen directe maatregelen, maar is een aandachtspunt. In bijvoorbeeld
nieuwbouwprojecten wordt het peil niet verlaagd, maar wordt bijvoorkeur het bestaande
peil gehandhaafd of het peil verhoogd. Het beleid in Langedijk is al om zoveel mogelijk water op het hogere NAP-1,45 peil aan te leggen, wanneer gebieden heringericht worden. Bij
overlast in bestaande gebieden is een peilverlaging soms de enige realistische oplossing.
Dit is een voortzetting van het huidige beleid.
Maatregel: terughoudend zijn met peilverlagingen.
Planning Langedijk: 2011.
Motivatie planning: hier kan direct mee worden gestart.
Budget: niet van toepassing.
Budgettrekker: niet van toepassing.
Capaciteit gemeente: circa 5 dagen (voor overleg).
2.2.2.

Waterkwantiteit en overlast
4. Maatregelen wateropgave
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de wateropgave berekend voor
polders waar de gemeente Langedijk in ligt. Voor de Geestmerambachtpolder bestaat niet
langer een wateropgave. Voor de overige polders zijn een aantal kleinere maatregelen
voorgesteld, zoals het aanpassen van een aantal stuwen. Deze maatregelen zijn deels al
uitgevoerd.
Maatregel: maatregelen wateropgave.
Planning Langedijk: 2011-2012.
Motivatie planning: lopend project.
Budget: budget gereserveerd vanuit programma wateropgave.
Budgettrekker: hoogheemraadschap.
Capaciteit gemeente: niet van toepassing.
5a. Knelpunten doorstroming en doorvaarbaarheid: verbinding Sint Pancras
Er bestaan in Langedijk een aantal knelpunten in de doorvaarbaarheid. Deze knelpunten
vallen samen met knelpunten in de doorstroming of wensen voor de verbetering van de
doorstroming. Een van deze knelpunten is de verbinding ter hoogte van Sint Pancras, zie
afbeelding 3.3. Mogelijk kan dit knelpunt al voor 2015 worden opgepakt. Het knelpunt in
doorvaarbaarheid bestaat eruit dat het -1,45 peilvak wordt doorkruist door een lager peilvak. In de huidige situatie moet er water uit dit lagere peilvak worden opgepompt om Sint
Pancras op peil te houden. Om de situatie op te lossen moet er een aquaduct worden aangelegd.
\
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Maatregel: knelpunten doorstroming en knelpunten doorvaarbaarheid.
Planning Langedijk: 2010-2030.
Motivatie planning: knelpunten oplossen wanneer kansen ontstaan.
Budget: niet vanuit waterplan.
Budgettrekker: gemeente.
Capaciteit gemeente: nader te bepalen.
5b. Knelpunten doorstroming en doorvaarbaarheid: verbinding Noord- en ZuidScharwoude
Er bestaan in Langedijk een aantal knelpunten in de doorvaarbaarheid. Deze knelpunten
vallen samen met knelpunten in de doorstroming of wensen voor de verbetering van de
doorstroming. Een van deze knelpunten is de verbinding tussen Noord- en ZuidScharwoude, zie afbeelding 3.3. In de huidige situatie ligt deze watergang voor een groot
deel ondergronds. Daardoor kan er niet worden gevaren, maar is ook de doorstroming niet
optimaal. Het vervangen van de duikers door een open watergang lost deze situatie op.
Maatregel: knelpunten doorstroming en knelpunten doorvaarbaarheid.
Planning Langedijk: 2010-2030.
Motivatie planning: knelpunten oplossen wanneer kansen ontstaan.
Budget: niet vanuit waterplan.
Budgettrekker: gemeente.
Capaciteit gemeente: nader te bepalen.
5c. Knelpunten doorstroming en doorvaarbaarheid: verbinding provinciale weg
Er bestaan in Langedijk een aantal knelpunten in de doorvaarbaarheid. Deze knelpunten
vallen samen met knelpunten in de doorstroming of wensen voor de verbetering van de
doorstroming. Een van deze knelpunten is de verbinding ter hoogte van de provinciale weg.
Op dit moment is hier geen open verbinding. Hier kan mogelijk een ecologische verbinding
worden gerealiseerd in de vorm van een open watergang (onderdeel van de Groene Loper). Gelijktijdig kan dan een vaarverbinding worden gerealiseerd. Mogelijk ontstaan er
kansen bij het realiseren van een fietsverbinding.
Maatregel: knelpunten doorstroming en knelpunten doorvaarbaarheid.
Planning Langedijk: 2010-2030.
Motivatie planning: knelpunten oplossen wanneer kansen ontstaan.
Budget: niet vanuit waterplan.
Budgettrekker: gemeente.
Capaciteit gemeente: nader te bepalen.
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Afbeelding 3.3. Maatregelen
plan)

doorvaarbaarheid/doorstroming

(doorvaarbaarheids-

6. Aanleg nieuwe inlaat bij Oosterdel
In de huidige situatie is het lastig Oosterdel en aangrenzende peilgebieden op peil te houden. Om in de toekomst zeker te zijn van een voldoende wateraanvoer wordt een nieuwe
inlaat aangelegd vanuit de VRNK boezem naar Oosterdel.
Maatregel: aanleg nieuwe inlaat Oosterdel.
Planning Langedijk: 2010-2015.
Motivatie planning: binnen planperiode waterplan.
Budget: circa EUR 50.000,--.
Budgettrekker: hoogheemraadschap.
Capaciteit gemeente: niet van toepassing.
7. Integraal onderzoek watersysteem rondom de onderbemaling Broek op LangedijkZuid
Het watersysteem rondom de onderbemaling Broek op Langedijk-Zuid (onder andere
sportvelden Broek op Langedijk) functioneert niet optimaal. Het maaiveld ligt hier veel lager
dan in de omgeving. Daarnaast is er door de relatief hoge waterstand in het nabij gelegen
kanaal sprake van kwel. Omdat er bestaande bebouwing aanwezig is kan het gebied niet
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worden opgehoogd. Mogelijk functioneert de aanwezige drainage niet optimaal. Tenslotte
bestaat het gebied uit een onderbemaling en is de waterhuishouding niet gedetailleerd in
kaart. Om de verschillende knelpunten en de meest optimale en kosteneffectieve oplossingsrichting te kiezen wordt een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van het watersysteem.
Maatregel: integraal onderzoek watersysteem rondom Broek op Langedijk-Zuid
Planning Langedijk: 2010-2015.
Motivatie planning: binnen planperiode waterplan.
Budget: circa EUR 15.000,-- voor onderzoek (budget maatregelen niet meegenomen).
Budgettrekker: gemeente, hoogheemraadschap.
Capaciteit gemeente: circa 10 dagen voor planbegeleiding.
2.2.3.

Waterkwaliteit en ecologie
8. Maatregelen KRW
De specifieke maatregelen, het budget en de budgetverdeling zijn opgenomen in bijlage I.
Aanvullende informatie is niet bekend.
Het hoogheemraadschap heeft al maatregelen opgesteld om de Waterlichamen te laten
voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Daarvoor het hoogheemraadschap een tweedeling
aangebracht in het maatregelenpakket: tot en met 2015 worden vooral maatregelen uitgevoerd die ingrijpen op de inrichting van het watersysteem. Tussen 2015 en 2027 worden
vooral maatregelen genomen die gericht zijn op emissiebeperking. In bijlage V is een gedetailleerde lijst met maatregelen, een kaart en de bijbehorende planning opgenomen. De belangrijkste relevante maatregelen voor de gemeente Langedijk zijn voor de periode tot
2015:
- aanleg en onderhoud van natuurvriendelijke oevers in het achterliggende gebied van
de Schermerboezem (waaronder een deel van de gemeente Langedijk), totaal 5 ha;
- de overige maatregelen in de Schermerboezem vinden in de boezem plaats (onder andere vispasseerbaar maken kunstwerken, visstandbeheer);
- maatregelen in de waterdelen in de Geestmerambachtpolder (deels Langedijk):
⋅ natuurvriendelijk schonen watergang;
⋅ visstandbeheer;
⋅ flexibel peilbeheer invoeren;
⋅ inrichting en onderhouden van natuurvriendelijke oevers landelijk;
⋅ inrichting en onderhouden van natuurvriendelijke oevers stedelijk;
⋅ natuurvriendelijk schonen van de watergangen in het achterliggende gebied (deels
Langedijk);
- maatregelen in de Geestmerambachtplas:
⋅ natuurvriendelijk schonen;
⋅ flexibel peilbeheer;
⋅ inrichten en onderhouden van natuurvriendelijke oevers;
⋅ natuurvriendelijk schonen van watergangen in het achterliggende gebied;
- maatregelen in Oosterdel:
⋅ vispasseerbaar maken kunstwerken;
⋅ natuurvriendelijk schonen watergangen.
De maatregelen voor de KRW worden gefinancierd vanuit het budget van het hoogheemraadschap en de gemeente voor de Kaderrichtlijn Water maatregelen.
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Geestmerambachtpolder
Voor het waterlichaam Geestmerambachtpolder is onder andere een totale opgave van 10
km natuurvriendelijke oever (deels inspanningsverplichting, deels resultaatverplichting).
Daarvan is een deel al aangelegd of gepland in het zuidelijke deel (Langedijk en Alkmaar).
Dit deel van het waterlichaam is daarmee redelijk goed afgedekt. In het noordelijke deel ligt
nog een zoekvraag.
detailuitwerking KRW
Er is behoefte aan meer gedetailleerde informatie over de invulling van de KRW, dan dat
wat er nu bekend is (zie bijlage voor de nu beschikbare informatie). Voor een deel wordt
deze informatie nu nog onderzocht: er is bijvoorbeeld nog niet voor alle waterlichamen bekend hoeveel km natuurvriendelijke oever er binnen de grenzen van welke gemeente wordt
aangelegd/is gepland. Deze informatie komt na het opstellen van het waterplan beschikbaar.
Maatregel: maatregelen KRW (bepaald vanuit KRW programma).
Planning Langedijk: tot 2015 inrichtingsmaatregelen, 2015-2027 uitvoeringsmaatregelen.
Motivatie planning: bepaald vanuit KRW programma.
Budget: budget gereserveerd vanuit programma KRW.
Budgettrekker: hoogheemraadschap.
Capaciteit gemeente: circa 5 dagen per jaar.
9. Onderzoek waterkwaliteit in stedelijk gebied
In de huidige situatie is de ecologische waterkwaliteit goed tot zeer goed in Oosterdel en
matig tot goed in de overige natuurgebieden. In het stedelijke gebied en het overige landelijke gebied is de kwaliteit variabel en kan op veel locaties worden verbeterd. De oorzaken
lijken vooral te liggen in de voedselrijkheid, de steile en beschoeide oever, beschaduwing
en bladval en het onderhoud (zie maatregel 11). Om goede maatregelen te kunnen formuleren om de ecologische waterkwaliteit op orde te brengen is meer inzicht nodig. In een
ecologische systeemanalyse kunnen de volgende vragen worden beantwoord:
- welke bijdrage leveren de verschillende bronnen aan de voedselrijkheid in het gebied
(bijvoorbeeld afspoeling landbouw, inlaat van boezemwater, nalevering vanuit de waterbodem, afgekoppeld oppervlak) en hoe verhouden de bronnen zich ten opzichte van
elkaar?
- welke maatregelen kunnen de voedselrijkheid in het gebied sterk verbeteren? (bronmaatregelen, inrichtingsmaatregelen, systeemmaatregelen)?
- zijn er andere factoren, naast voedselrijkheid en onvoldoende oevervegetatie, die de
waterkwaliteit beïnvloeden (zoals ondergedoken duikers, bagger en/of onderhoudsachterstanden, migratiemogelijkheden, (regenwater)rioolwateroverstorten, et cetera) ?
- is het mogelijk de waterkwaliteit op kostenefficiënte wijze zover te verbeteren, dat er
niet langer overmatige kroosgroei en flab optreedt? Zo nee, zijn er kosteneffectieve
maatregelen die eventuele overlast tegen kunnen gaan?
Op basis van de ecologische systeemanalyse kunnen kosteneffectieve maatregelen worden gekozen waarmee de waterkwaliteit kan worden verbeterd.
Maatregel: onderzoek waterkwaliteit en maatregelen waterkwaliteit.
Planning Langedijk: na 2015.
Motivatie planning: geen prioriteit.
Budget: circa EUR 35.000,-- voor onderzoek.
Budgettrekker: hoogheemraadschap.
Capaciteit gemeente: 2 dagen voor planbegeleiding.
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10. Maatregelen waterkwaliteit
Aan de hand van de ecologische systeemanalyse kunnen maatregelen worden gekozen
om een goede (ecologische) waterkwaliteit in het stedelijke gebied te realiseren. De omvang en inhoud van deze maatregelen kan nu nog niet goed worden ingeschat.
Maatregel: maatregelen waterkwaliteit.
Planning Langedijk: na 2015.
Motivatie planning: geen prioriteit.
Budget: onbekend.
Budgettrekker: onbekend.
Capaciteit gemeente: 2 dagen voor planbegeleiding.
11. Opstellen onderhoudsplan
Het onderhoud van het water wordt overgedragen aan het hoogheemraadschap. De gemeente wil graag inspraak in de wijze waarop voortaan het onderhoud in de stedelijke kern
wordt uitgevoerd. Bovendien bestaan er raakvlakken tussen het onderhoud dat de gemeente uitvoert en het onderhoud dat het hoogheemraadschap uitvoert. De afspraken over
het beheer en onderhoud worden vastgelegd in een gezamenlijk onderhoudsplan. In het
plan is aandacht voor natuurvriendelijk onderhoud en voor bijvoorbeeld het uitvoeren van
de 1e onderhoudsronde.
Eén van de oorzaken van de matige ecologische waterkwaliteit in het buitengebied is het
hoogfrequente onderhoud. De watergangen worden strak bemaaid, waardoor de watergangen niet optimaal tot ontwikkeling komen. Bovendien komt een groot deel van het
maaisel in de watergangen terecht, waardoor voedingsstoffen niet uit het systeem worden
afgevoerd. In het onderhoudsplan kan aandacht worden besteed aan natuurvriendelijk onderhoud. Mogelijkheden voor natuurvriendelijk onderhoud zijn bijvoorbeeld:
- het om- en ommaaien van de oevers;
- een bepaalde strook vegetatie laten staan bij maaibeheer;
- het maaien volgens een kleurenkoers, waarbij watergangen die hydraulisch ruim voldoen of die minder belangrijk zijn voor de afvoer uit het gebied, minder intensief worden
bemaaid.
Maatregel: opstellen onderhoudsplan
Planning Langedijk: opgestart in 2011.
Motivatie planning: kan mee worden gestart na afronden waterplan en overdracht stedelijk water.
Budget: EUR 25.000,-- voor opstellen plan.
Budgettrekker: hoogheemraadschap/gemeente.
Capaciteit gemeente: circa 10 dagen voor planbegeleiding.
12. Onderzoek mogelijkheden alternatieve waterinlaat
Momenteel is er voldoende zoet en schoon water beschikbaar voor de landbouw in Langedijk, ook in de zomerperiode. In de toekomst (langere termijn) kan deze zoetwatervoorraad
gevaar lopen: het water in de boezems van Noord-Holland wordt steeds zouter. Mogelijk
kan in de toekomst hier een andere waterinlaat worden gezocht. Er kan hierbij worden gedacht aan meer buffer van regenwater, hergebruik van rwzi effluent of bijvoorbeeld gezuiverd boezemwater. Wanneer de verzouting van het boezemwater voldoende kan worden
tegengegaan is een alternatieve waterinlaat niet langer nodig. Eventuele maatregelen kunnen in samenwerking met de gemeente Harenkarspel worden opgestart.
Momenteel worden de inlaten zoveel mogelijk geautomatiseerd op de hoeveelheid inlaatwater te beperken.
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Maatregel: onderzoek alternatieve waterinlaat.
Planning Langedijk: na 2015.
Motivatie planning: maatregel is pas nodig als er niet voldoende zoet water meer beschikbaar is.
Budget: budget wordt na 2015 vrijgemaakt (EUR 25.000,-- voor onderzoek).
Budgettrekker: HHNK.
Capaciteit gemeente: na 2015, nog onbekend.
13. Implementatie zwemwaterfunctie Noorderplas
De Noorderplas in het duizend-eilandenrijk wordt gebruikt als recreatie- en zwemwater.
Recent is deze plas door de provincie Noord-Holland als zwemwater aangewezen. Het is
de taak van de provincie het publiek te voorzien van algemene en actuele informatie over
zwemwater. Dit houdt in: voorlichting over de provinciale zwemwateren én relevante informatie op de locatie zelf. Logischerwijs is het ook de provincie die, naar aanleiding van ontvangen waterkwaliteitsgegevens, een negatief zwemadvies afgeeft of een zwemverbod afkondigt. Het bereiken van een goede zwemwaterkwaliteit maakt integraal deel uit van de
impuls die op dit moment aan het waterkwaliteitsbeleid wordt gegeven door de kaderrichtlijn water (KRW). Dit betekent dat de waterbeheerder verantwoordelijk is voor onderzoeksverplichtingen, het vaststellen van zwemwaterprofielen en het treffen van waterkwaliteitsverbeterende maatregelen die binnen zijn bevoegdheden liggen.
Maatregel: Implementatie zwemwaterfunctie Noorderplas.
Planning Langedijk: zo snel mogelijk.
Motivatie planning: beleidswijziging.
Budget: budget vanuit provincie.
Budgettrekker: provincie.
Capaciteit gemeente: n.v.t.
2.2.4.

Water in de bebouwde omgeving, ruimtelijke ordening en functies
14. Water is medeordenend en waterrobuust bouwen
Bij nieuwbouwprojecten is water medeordenend. De gemeente Langedijk laat water al een
belangrijke rol spelen in nieuwbouwprojecten, vanwege bijvoorbeeld de doorvaarbaarheid
wordt vaak een grote hoeveelheid water aangelegd. In de toekomst kan nog meer nadrukkelijk rekening worden gehouden met het water door ook rekening te houden met de waterkwaliteit (bijvoorbeeld bij bebouwen voormalig landbouwgebied) of met de doorlatendheid van de ondergrond (voorkomen van grondwateroverlast) door locatiekeuze of ophoogwijze. Bij nieuwbouw kan voortaan rekening worden gehouden met de lokale bodemopbouw en de grondwaterstanden. Zo is het gebied niet geschikt voor infiltratie: de bodem
is slecht doorlatend. De zware kleigrond houdt lang water vast, zodat bij nieuwbouw het
wenselijk is een laag beter doorlatende grond aan te brengen.
De gemeente heeft al plannen voor de inrichting van Langedijk vanuit de Groene Loper en
Blauwe Loper, projecten waarin veel ruimte is water (zie afbeelding 3.4).
Voortaan wordt bij nieuwbouw, waar mogelijk, waterrobuust en waterneutraal gebouwd.
Waar mogelijk wordt meer schoon regenwater vastgehouden in het gebied (dat kan door
bijvoorbeeld flexibel peilbeheer, het inrichten van een regenwaterbuffer, infiltratie, het beperken van de afvoer van water uit het gebied, et cetera) en wordt minder ingelaten vanuit
de boezem.
Een aandachtspunt bij nieuwbouw is de nalevering vanuit de waterbodem. Een deel van de
ondergrond in Langedijk bestaat uit kleigrond. Oude landbouwgrond van klei kan veel voe-
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dingsstoffen naleveren wanneer er nieuw oppervlaktewater wordt gegraven. Dat leidt tot
kroos en algen in het oppervlaktewater van nieuwbouwwijken. Waar mogelijk en nodig
worden maatregelen genomen om dit te voorkomen (bijvoorbeeld grondverbetering). In
veel gevallen zal de toekomstige waterbodem ruim onder het huidige maaiveld liggen. Er
zijn dan geen (grote) problemen te verwachten.
waterrobuust en waterneutraal bouwen, water als medeordenend principe
Waterrobuust en waterneutraal bouwen zijn twee termen waarmee een meer duurzaam waterbeheer in nieuwe woonwijken wordt omschreven. Waterneutraal bouwen betekent dat er zo wordt gebouwd, dat er geen negatieve effecten zijn
op de (grond) waterhuishouding in het gebied. Dit is meestal een eis vanuit de watertoets. Waterrobuust bouwen betekent dat woningen beter zijn voorbereid op wateroverlast als gevolg van onder andere klimaatsverandering.
Water als medeordenend principe betekent dat al bij de eerste schetsen van de gebiedsinrichting nadrukkelijk rekening
wordt gehouden met water: onder andere voldoende waterberging , waterkwaliteit, beleving van het water en voldoende
drooglegging. Waterrobuust en waterneutraal bouwen zijn een logisch gevolg van water als medeordenend principe. Bij
projecten is men zich ervan bewust dat een bepaalde locatiekeuze gevolgen heeft voor de maatregelen die in een later
stadium voor de waterhuishouding genomen moeten worden.

Maatregel: water is medeordenend.
Planning Langedijk: 2011.
Motivatie planning: maatregel kan direct worden opgestart.
Budget: budget vanuit projecten.
Budgettrekker: gemeente.
Capaciteit gemeente: afhankelijk van projecten.
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Afbeelding 3.4. Groene en Blauwe Loper

15. Gemeente maakt gebruik van de Waterbank
Een middel om bij nieuwbouwprojecten versnippering van het water tegen te gaan is de
Waterbank van het hoogheemraadschap. Een Waterbank is een instrument waarmee
wordt bijgehouden wat het waterbergingstekort of waterbergingsoverschot in een bepaald
gebied is. Een Waterbank geeft de mogelijkheid om bij kleine herinrichtingen geen water
aan te leggen, maar deze elders in het peilgebied te compenseren.
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Maatregel: gebruik maken Waterbank.
Planning Langedijk: 2011.
Motivatie planning: er kan direct worden gestart.
Budget: niet van toepassing.
Budgettrekker: niet van toepassing.
Capaciteit gemeente: circa 5 dagen voor opzet Waterbank.
Waterbank (bron: hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
Een manier om flexibeler om te gaan met watercompensatie, is het bijhouden van de vraag naar en het aanbod van wateroppervlak. Daarmee komt in beeld welke ruimtelijke ontwikkelingen er zijn en wat bij elkaar opgeteld de benodigde
watercompensatie is. Vervolgens kan worden afgewogen of het bundelen van de compensatieverplichtingen tot één robuuste waterberging voordelen biedt. Tevens wordt inzichtelijk of er al dan niet een positief saldo aan wateroppervlak
beschikbaar is, dat kan worden benut voor watercompensatie. De Waterbank is het gereedschap om deze zaken te
administreren.
voorbeeld Waterbank Zaandam

Voor een goede werking van de Waterbank en om discussies te voorkomen, zijn de volgende spelregels voor de Waterbank opgesteld:
negatief saldo
Een negatief saldo voor een peilgebied wordt in principe niet toegestaan. Alleen in overleg met het hoogheemraadschap mag daar tijdelijk vanaf geweken worden.
peilgebied op de grens van twee gemeenten
Het kan zijn dat een gemeentegrens een peilgebied doorkruist. Het betreffende peilgebied ligt dan in twee gemeenten.
Iedere gemeente houdt in dat geval voor zijn deel van het peilgebied een Waterbank bij. In overleg kunnen de gemeenten watersaldo’s aan elkaar uitlenen.
plan op de grens van twee peilgebieden
Wanneer een plan zijn uitwerking heeft op twee peilgebieden, moet het plan in de watertoets voor beide peilgebieden
getoetst worden. Dit resulteert in twee verplichte compensaties. Het plan komt dan dus in twee peilgebiedtabellen voor.

16. Afspraken benutten overmaat waterberging
De gemeente en het hoogheemraadschap maken een principeafspraak over de manier
waarop de bestaande overmaat aan waterberging in delen van de gemeente mag worden
benut. De overleggen hierover zijn inmiddels opgestart.
Een concreet voorbeeld is de herontwikkelingen binnen Noord-Scharwoude, waar geen
ruimte is voor waterberging. Mogelijk kan er worden gecompenseerd in Westerdel of zijn
maatwerkafspraken te maken over investeringen in verbetering van de doorstroming.
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Maatregel: gebruik maken Waterbank.
Planning Langedijk: 2011.
Motivatie planning: er kan direct worden gestart.
Budget: niet van toepassing.
Budgettrekker: niet van toepassing.
Capaciteit gemeente: overleg principeafspraak compenserende maatregelen waterberging.
2.2.5.

Afkoppelen, hemelwater en afvalwater
17. In het nieuwe GRP wordt klimaatbestendigheid meegenomen
De gemeentelijke riolering is goed in beeld. Het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan is in
2010 opgestart. Hier wordt ook aandacht besteed aan klimaatbestendigheid. In Langedijk
wordt een meetprogramma opgestart voor de riolering als onderdeel van het VGRP.
Maatregel: klimaatbestendigheid in het VGRP.
Planning Langedijk: vanaf 2011.
Motivatie planning: VGRP is al opgestart.
Budget: budget vanuit VGRP.
Budgettrekker: niet van toepassing.
Capaciteit gemeente: niet van toepassing.

2.2.6.

Grondwater
18. Grondwaterplan en beleid gemeente
De gemeente beschikt nog niet over een grondwaterplan of grondwaterbeleidsplan. Door
de metingen te verzamelen en te gebruiken kan er een beeld worden gevormd van het
grondwatersysteem in de gemeente Langedijk. Op basis daarvan kunnen in de toekomst
betere keuzes worden gemaakt voor het grondwater, zoals het wel of niet ophogen of het
aanleggen van drainage bij nieuwbouw, het oplossen van eventuele grondwateroverlast en
de geschiktheid voor bijvoorbeeld koudewarmte opslag in de bodem.
Maatregel: formuleren grondwaterbeleid.
Planning Langedijk: 2010-2013.
Motivatie planning: gemeente heeft zorgplicht. Wordt in VGRP worden opgenomen.
Budget: vanuit VGRP.
Budgettrekker: gemeente.
Capaciteit gemeente: planbegeleiding, circa 10 dagen.

2.2.7.

Beheer en onderhoud
19. Aanleg baggerdepot
Er is onlangs een baggerdepot aangelegd. Deze wordt op korte termijn in gebruik genomen.
Maatregel: aanleg baggerdepot.
Planning Langedijk: lopend project.
Motivatie planning: al los van het waterplan opgestart.
Budget: maatregel wordt los van het waterplan uitgevoerd.
Budgettrekker: hoogheemraadschap.
Capaciteit gemeente: niet van toepassing.
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20. Opstellen baggerplan
Er is momenteel geen concreet en actueel baggerplan. Deze wordt opgesteld. De maatregel heeft prioriteit: er bestaan momenteel klachten. Met het baggerplan kan onder andere
duidelijkheid worden geschept met betrekking tot verantwoordelijkheden van particulieren,
hoogheemraadschap en gemeente voor het baggeronderhoud.
Maatregel: opstellen baggerplan
Planning Langedijk: zo snel mogelijk.
Motivatie planning: heeft prioriteit.
Budget: EUR 15.000,--.
Budgettrekker: hoogheemraadschap
Capaciteit gemeente: circa 5 dagen voor planbegeleiding.
2.2.8.

Communicatie
21. Inrichting Waterloket
De gemeente heeft al een aanspreekpunt voor water. Voor de watervragen in de gemeente
Langedijk kan contact worden opgenomen met de areaalbeheerder riolering en water. De
gemeente Langedijk wil nog wel duidelijker maken hoe het Waterloket te bereiken is: de
gemeente zorgt ervoor dat bij de receptie medewerkers aanwezig zijn die weten naar wie
moet worden doorverwezen, wanneer een burger vragen, klachten of opmerkingen heeft
op het gebied van hemelwater, grondwater, oppervlaktewater of riolering. Er wordt op de
website van de gemeente een apart Waterloket worden ingericht, waar deze informatie ook
digitaal opvraagbaar is.
Waterloket
De inrichting van een Waterloket is een wettelijke verplichting vanuit de wet gemeentelijke watertaken, die sinds kort is
opgegaan in de waterwet. In de wet is vastgelegd dat de gemeente moet beschikken over een aanspreekpunt voor
(grond) waterproblemen: het Waterloket. Dit hoeft geen nieuw daadwerkelijk loket te zijn: het gaat erom dat het voor de
burger duidelijk is waar zij terecht kan voor klachten, informatie, vergunningen, et cetera. Een Waterloket kan goed worden gecombineerd met bijvoorbeeld de servicedesk. In de praktijk is hier meestal nauwelijks extra mankracht voor nodig. Belangrijk is dat bij het Waterloket (de servicedesk) bekend is welke medewerker van de gemeente ergens meer
vanaf weet, zoals een medewerker riolering. Eventueel kan het Waterloket van de gemeente worden uitgebreid met bijvoorbeeld een website, waar informatie over het water in de gemeente te vinden is. Hier kan bijvoorbeeld informatie op
staan over eventuele subsidies, het aanvragen van vergunningen, wat te doen bij water in de kruipruimte of wat te doen
bij een rioollucht in huis.

Maatregel: inrichting Waterloket.
Planning Langedijk: 2010-2012.
Motivatie planning: wettelijke verplichting.
Budget: vanuit VGRP.
Budgettrekker: gemeente.
Capaciteit gemeente: circa 1 dag per week/50 dagen per jaar.
22. Communicatie waterplan
Rondom het waterplan wordt ook een communicatielijn opgezet. Hierbij wordt bij ondertekening van het plan een persmoment opgezet. De uitvoering van maatregelen wordt aangegrepen voor voorlichting en communicatie met betrokkenen.
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Maatregel: communicatie rondom waterplan.
Planning Langedijk: gedurende looptijd waterplan.
Motivatie planning: alleen relevant tijdens looptijd.
Budget: geen (extra) budget nodig.
Budgettrekker: gemeente.
Capaciteit gemeente: 5 dagen/jaar.
23. Inzet procesmanager na afronding waterplan
Na het vaststellen van het waterplan moet er uitvoering worden gegeven aan het maatregelenpakket. Binnen het hoogheemraadschap en de gemeenten worden proces- en programmamanagers verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van het waterplan.
Deze personen worden een eerste aanspreekpunt binnen de organisatie voor interne zaken, de burger en het bedrijfsleven.
Maatregel: inzet procesmanager.
Planning Langedijk: gedurende looptijd waterplan.
Motivatie planning: alleen relevant tijdens looptijd.
Budget: niet van toepassing (alleen personele inzet).
Budgettrekker: hoogheemraadschap en gemeente.
Capaciteit hoogheemraadschap: circa 0,5 - 1 dag per week.
2.3.

Budget
Tabel 3.1 geeft een indicatie van de kosten van de maatregelen waar vanuit het waterplan
wel kosten voor moeten worden gemaakt. Het gaat daarbij dus niet om maatregelen waar
al losse plannen voor zijn opgesteld of maatregelen die alleen een beleidswijziging inhouden. De genoemde bedragen zijn ter indicatie. Bij de voorbereiding van concrete projecten
worden de kosten nauwkeuriger in beeld gebracht.
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Tabel 3.1. Waterplanmaatregelen en budget
maatregel

budget waterplan tot 2015

budget waterplan na 2015 budget vanuit andere pro-

budget vanuit andere pro-

jecten tot 2015 (EUR)

jecten na 2015 (EUR)

verdeling

(EUR)

(EUR)

1. Dijkversterkingsprogramma

0,--

0,--

2. Dijkversterkingen: aandacht voor het achterliggende

0,--

0,--

3. Terughoudend zijn met peilverlagingen

0,--

0,--

4. Maatregelen wateropgave

0,--

0,--

5. Aanpak knelpunten in doorstroming en doorvaarbaar-

0,--

0,--

wordt niet gefinancierd vanuit het waterplan

n.v.t.

6. Aanleg nieuwe inlaat bij Oosterdel

50.000,--

0,--

0,--

0,--

7. Onderzoek watersysteem Broek op Langedijk

15.000,--

0,--

0,--

0,--

50 %/50 %

8. Maatregelen KRW

0,--

0,--

gefinancierd vanuit KRW budget

verdeling onbekend

9. Onderzoek waterkwaliteit

0,--

35.000,--

0,--

0,--

100 % hoogheemraadschap

10. Maatregelen waterkwaliteit (buiten waterlichamen)

0,--

afhankelijk van maatregelen

0,--

0,--

afhankelijk van maatregelen

gefinancierd vanuit dijkversterkingsprogramma

100 % hoogheemraadschap

0,--

0,--

n.v.t.

0,--

0,--

n.v.t.

gefinancierd vanuit programma wateropgave

100 % hoogheemraadschap

gebied

heid
100 % hoogheemraadschap

(riolering: gemeente. relatie
riolering/stad: 50/50. overig:
HHNK).
11. Opstellen onderhoudplan

25.000,--

0,--

0,--

0,--

100 % hoogheemraadschap

0,--

25.000,--

0,--

0,--

100 % hoogheemraadschap

13. Implementatie zwemwaterfunctie Noorderplas

0--

0,--

0,--

0,--

n.v.t. (actie provincie)

14. Water is medeordenend

0,--

0,--

0,--

0,--

n.v.t.

15. Gemeente maakt gebruik van de Waterbank

0,--

0,--

0,--

0,--

n.v.t.

16. Afspraken benutten overmaat waterberging

0,--

0,--

0,--

0,--

n.v.t.

onderdeel GRP

100 % gemeente

onderdeel GRP

100 % gemeente

12. Onderzoek mogelijkheden alternatieve waterinlaat (bijvoorbeeld effluent)

(alleen voor onderzoek)

17. In VGRP wordt klimaatbestendigheid meegenomen
18. Grondwaterbeleid opstellen gemeente

0,--

0,--

19. Aanleg baggerdepot

0,--

0,--

20. Opstellen baggerplan

0,--

0,--

21. Verder uitbouwen Waterloket

0,--

0,--

23. Communicatie rondom waterplan

0,--

0,--

24. Jaarlijkse evaluatie waterplan

0,--

0,--

90.000,--

60.000,--

vanuit aanleg baggerdepot.

100 % hoogheemraadschap

0,--

100 % hoogheemraadschap

onderdeel GRP

100 % gemeente

0,--

0,--

n.v.t.

0,--

0,--

n.v.t.

0,--

0,--

15.000,-- vanuit baggerprogramma

Totaal
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BIJLAGE V

MAATREGELEN KADERRICHTLIJN WATER

Witteveen+Bos, bijlage V behorende bij rapport EDM79-1/kolm/062 d.d. 7 april 2011

Witteveen+Bos, bijlage V behorende bij rapport EDM79-1/kolm/062 d.d. 7 april 2011

DHV B.V.

Naam

:

Amstelmeerboezem (NL12_130)

status

:

Kunstmatig

grondgebruik

Harenkarspel/ Heerhugowaard/ Langedijk/ Niedorp/ Obdam/ Opmeer/

Stedelijk en

Schagen/ Wester-Koggenland

infrastructuur
Landbouw

betrokken gemeenten

:

type

:

M6 (grote ondiepe kanalen)

omvang en lengte

:

Omvang 9933 (ha) Lengte 64278 (m)

Relaties met andere waterlichamen

:

NL12_130 (Waterdelen Amstelmeerboezem)

waterparel/ zwemwatergebied/ N2000 gebied

:

boezemwater met viswaterfunctie, deels: ecologische verbindingszone,
beroepsvaart, recreatievaart

Beschrijving chemische kwaliteit
Locatie meetpunt in afwateringseenheid
prioritaire stoffen

Ha

%

891

9

8577

86,5

Natuurgebied

148

1,5

Bos en Park

28

0

7

0

Water

281

3

Totaal

9933

100

Dagrecreatief terrein

Overschrijding maximumnorm: Cadmium (uit- en afspoeling, depositie op oppwater, effluenten gemeten, emissie bodems natuur)
Piekoverschrijdingen norm: Benzo(g,h,i)perylene Benzo(k)fluorantheen Indeno(1,2,3-c,d)pyreen
Detectiegrens ligt boven de norm: Aldrin; Endrin; Hexachloorbenzeen; Isodrin; p.p-DDT; PCB-101; PCB-118; PCB-138; PCB-153; PCB-180; PCB28; PCB-52; Pentachloorbenzeen

overige verontreinigende stoffen

Overschrijding gemiddelde norm: Chloride (10% effluenten, rest overige directe lozingen) Kwik (Depositie op oppwater (40%), regen waterriolen
30%, effluenten 15%)
Overschrijding maximumnorm: Koper (50% uit- en afspoeling, rest diverse kleine bronnen) Zink (uit- en afspoeling, regenwaterriolen,
bandenslijtage, emissie bodems natuur)

biologie ondersteunende stoffen

Totaal Fosfaat: in waterlichaam: gem: 0,31; max: 1,4 – in afwatereenheid gem: 0.75; max: 3,4 ug/l
Totaal Stikstof: in waterlichaam: gem: 2; max: 6 – in afwatereenheid gem: 3; max: 11,2 ug/l
Zuurstof: in waterlichaam: gem: 9,4; max: 29,5 – in afwatereenheid gem: 8; max: 53 mg/l

beschrijving ecologische kwaliteit
1. Fytoplankton: (vrij zwevende algen): gemiddelde score is 0,35 =ontoereikend.
2. Fytobenthos (op de bodem groeiende algen): score van 0,71 gemiddeld =goed. Algemene soorten van voedselrijk, matig tot sterker vervuild water.
3. Macrofyten (water- en oeverplanten): score van 0,01 =(zeer) slecht. Soortenarme water- en oevervegetatie. Dominant is riet (100%) en gele lis (93%), minder kroos (21%); op veel
plaatsen treffen we een soortenarme vegetatie aan met weinig of geen echte waterplanten.
4. Macrofauna (waterinsecten): score gem. 0,40 =matig tot ontoereikend; macrofaunagemeenschap met algemene soorten uit voedselrijk, matig vervuild water.
5. Vissen: in dit voornamelijk regenwater gestuurd systeem is sprake van een evenwichtige visstand. Vooral soorten uit het Ruisvoorn – Snoek type bewonen de relatief smalle wateren
van deze boezem. Naast Snoek komen in lage dichtheden voor Ruisvoorn, Bittervoorn, Zeelt. Beperkte vismigratie mogelijkheden toestaan in verband met 1) de relatief goede toestand
van het water en 2) de kwetsbaarheid van de aanwezige visstand.
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DHV B.V.

score ecologische kwaliteit en doelgatscore
fytoplankton

macrofyten

macrofauna
soortensamenstelling

abundantie
submers

emers

waterplanten

TOTAAL
ECOLOGIE

flab&kroos

Huidige EKR
Ecologische kwalitetit

0,35

0,30

0,17

0,47

0,14

0,48

Doelgat

0,25

0,30

0,43

0,13

0,46

0,12

TOTAAL
ECOLOGIE

0,14

slecht

autonome ontwikkelingen
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DHV B.V.

Naam

:

Waterdelen Schermerboezem -Noord (NL12_110)

status

:

Kunstmatig

betrokken gemeenten

:

Alkmaar/ Anna Paulowna/ Bergen/ Castricum/ Den Helder/ Harenkarspel/

grondgebruik

Heerhugowaard/ Heiloo/ Langedijk/ Niedorp/ Schagen/ Schermer/ Wester-

Stedelijk en

Koggenland/ Zijpe

infrastructuur
Landbouw

type

:

M7 (grote diepe kanalen)

omvang en lengte

:

Omvang 16635 (ha) Lengte 236409 (m)

Relaties met andere waterlichamen

:

Waddenzee

waterparel/ zwemwatergebied/ N2000 gebied

:

Uit het WHP, Beroepsvaart, recreatievaart, boezemwater met viswaterfunctie,
ecologische verbindingszone

Beschrijving chemische kwaliteit
Locatie meetpunt in afwateringseenheid
prioritaire stoffen

Ha

%

3690

22

10632

64

Natuurgebied

890

5

Bos en Park

448

3

52

0

Dagrecreatief terrein
Water

923

6

Totaal

16635

100

Overschrijding maximumnorm: Chloorfenvinfos (bloementeelt, kasteelten, groententeelten) Chloorpyrifos (kasteelten, grasland) Diuron (antifouling
recreatievaart)
Detectiegrens ligt boven de norm: Hexachloorbenzeen, Pentachloorbenzeen, Tributyltin

overige verontreinigende stoffen

Overschrijding gemiddelde norm: Carbendazim (uit- en afspoeling: landbouw: bloembollen, kasteelten) Chloride (overige directe lozingen)
Overschrijding maximumnorm: Koper ( 60%: antifouling recreatievaart en uit- en afspoeling, kleinere bronnen: vuurwerk, overstorten, slijtage
bovenleiding spoor, emissie bodems natuur) Zink (70% uit- en afspoeling, kleinere bronnen: emissie bodems natuur, zinkanodes sluizen,
regenwaterriolen) Dichloorvos (Depositie op oppwater (70%), overstorten, regenwaterriolen) MCPA (onkruidbestrijdingsmiddel zowel stedelijk als
landelijk gebied) Piekoverschrijdingen norm:Pirimicarb

biologie ondersteunende stoffen

Totaal Fosfaat: in waterlichaam: gem: 0,52; max: 7 – in afwatereenheid gem: 1,52; max: 9,5 ug/l
Totaal Stikstof: in waterlichaam: gem: 2,5; max: 9 – in afwatereenheid gem: 5; max: 18 ug/l
Zuurstof: in waterlichaam: gem: 9,2; max: 21 – in afwatereenheid gem: 7; max: 96 mg/l
Zuurstof: in waterlichaam: gem: 9,4; max: 29,5 – in afwatereenheid gem: 6,8; max: 19,8 mg/l

beschrijving ecologische kwaliteit
1. Fytoplankton (vrij zwevende algen): gemiddeld een score van matig (0,52 =matig) als gevolg van algenbloei. Enkele locaties scoren goed; daar is geen bloei van algen aanwezig.
2. Fytobenthos (op de bodem groeiende algen): gemiddeld een score van 0.63 =goed; soortenrijke fytobenthosgemeenschap met veel soorten van voedselrijk, matig tot sterker
verontreinigd water.
3. Macrofyten (water- en oeverplanten): gem. score van 0,03 =slecht. Soortenarme water- en oevervegetatie. Dominant is riet (90%) en kroos (50% opnames); op veel plaatsen treffen we
een soortenarme vegetatie aan met weinig of geen echte waterplanten.
4. Macrofauna (waterinsecten): score gem. 0,36 =matig tot ontoereikend; soortenarme macrofaunagemeenschap met algemene soorten uit voedselrijk, matig tot sterker vervuild water.
5. Vissen: boezemwateren in de binnenduinrand soortenrijk met soorten van het Snoek-Ruisvoorn type (Snoek, Zeelt, Ruisvoorn, Bittervoorn). Brakke boezemwateren: 1) Hondsbossche:
nauwelijks typische soorten en 2) Binnenwateren van Den Helder: zowel zoete, zoute als brakke soorten als Haring, Harder, Makreel en Botervis. Aandacht voor vismigratie tussen zout
en zoet bij Den helder en tussen de boezems onderling. Mogelijkheden voor vismigratie naar robuuste poldersystemen zijn mogelijk.Opmerking. De boezemdelen ten westen van Alkmaar
hebben de functie van kraamkamer voor het totale gebied van de Schermerboezem. Speciale aandacht hiervoor ook in relatie met de hoge amfibieënrijkdom in de binnenduinrand (zelfs in
het boezemwater!).
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score ecologische kwaliteit en doelgatscore
fytoplankton

macrofyten

macrofauna
soortensamenstelling

abundantie
submers

emers

waterplanten

TOTAAL
ECOLOGIE

flab&kroos

Huidige EKR
Ecologische kwalitetit

0,33

0,21

0,48

0,17

0,40

0,33

Doelgat

0,08

0,27

0,39

0,12

0,43

0,20

autonome ontwikkelingen
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maatregelen die afgevallen zijn door significante schade
De inrichtingsmaatregelen (natuurvriendelijke oevers) in het Noord-Hollands kanaal (schermerboezem NRD) vallen af omdat dit leidt tot beperkingen voor de scheepvaart

•

(beperking nautisch profiel).
Schermerboezem Noord. De maatregel verbreden van watergang (inclusief natuurvriendelijk inrichten) in samenhang met de regionale aanpak van de oude haven van
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Schagen leidt tot significante schade voor de bedrijven aangrenzend aan de haven.

maatregelen voor 2015
 $, 

 

&

 









!   

01

 &

% 



 

"

 









!   

01

 &

% 



     













  , ?2 ;  

  

01

&3&

% 

H

B  !    $    

01

&3&

% 

HH

01

&3&

% 

H

01

&3&

% 

H

01

&3&

% 

H

01

&3&

% 

H

01

&3&

% 



   
 $, 
   
'   ,

,2 !          

   

  !  ! $ $
 !      8 

1 

   !

&













,

! $

 

.,



   %

 $ 

 ! 

"

 ! $3 



&

"

#



     & 

2

 

!

B  !      ! $ 

,

( ! 2     

! , K
 

 K !   %
&



""



 

!  , !    K 

!



! , 

 K

 ! 
( ! 2     

     & 

25

 

&

5

6"



!  , !    K 

!



! , 

 K

 ! 
C&2 C2 C"2 C &  2     



2&

 

&

&

&65



,   

   &!

,  

, !       %  
  ,  K 

  ! 



K
 

     

  

 







"

#



  

    , 

     

maatregelen voor 2015- in achterliggend gebied
'  



 





 

& 





"



*  

&3&



&"

#

&#





&



*  

&



C ) %:E

    %  
 

$











"



#



*  

&



C 





&









*  

&



C 

    3 %
&
&3&
&3&

1  %
!  

       

-  
(I

0    

&3

% 

H

"

#

&

&

&6

  L
  
    

   


&

( 

1 
 



B !   ! $ K

0

:  
:;    


: 

 
 % 
 

B 2
$ 

!  
&

-   

 

  

maatregelen na 2015
1,

.,  $   ! 

 !  
4  

 
    %

A5592

,
A



!   %

.  K 0      

, %
'  

 ! $3 
  !     

 ! 

"

 

1

    

0



&3



-

1

$ %



C&2 C"     %  2  
  

    5!

2"

 

&

"

&A

 ,       
 , ! 
  ,  K 

bijlage 15
- 44 -

 ,  

      %
  ! 



 K

0
1

&3

% 

H

DHV B.V.

 

C&5P,  C"P,  
  ,  

'  
 



C#2C &5

&25

 

&



&5

56"



   ,  
, 

 !     

   !  !

0

&3

% 

H

&3

% 



1

    %
 
<  

 

  

  

A5592

       







"

#

  

    , 

     

0
1

bijlage 15
- 45 -

Naam
status

:
:

betrokken gemeenten

:

Geestmerambacht (NL12_401)
Kunstmatig

grondgebruik

Alkmaar/ Anna Paulowna/ Bergen/ Castricum/ Den Helder/ Harenkarspel/
Heerhugowaard/ Heiloo/ Langedijk/ Niedorp/ Schagen/ Schermer/ WesterKoggenland/ Zijpe
type

:

M20 (Matig grote diepe gebufferde meren)

omvang en lengte

:

Omvang 16635 (ha) Lengte 76 (m)

Relaties met andere waterlichamen

:

Waterdelen Schermerboezem-Noord (NL12_110)

Ha

%

3690
10632
890
448
52
923
16635

22
64
5
3
0
6
100

Stedelijk en
infrastructuur
Landbouw
Natuurgebied
Bos en Park
Dagrecreatief terrein
Water
Totaal

Beschrijving chemische kwaliteit
Geen stoffen gemeten in waterlichaam of afwateringseenheid
beschrijving ecologische kwaliteit
1. Fytoplankton: (vrij zwevende algen): oudere gegevens provincie (1998 en 2002): gem. score 0,33: ontoereikend.
2. Fytobenthos (op de bodem groeiende algen): score van 0,90 gemiddeld =goed. Algemene en enkele minder algemene soorten van voedselrijk, matig vervuild water.
3. Macrofyten (water- en oeverplanten): score slechts twee opnames is 0,06 =(zeer) slecht. Water- en oevervegetatie is weinig ontwikkeld. Dominant is riet en harig wilgenroosje, soms ook
andere plantensoorten (zegge, wolfspoot); geen kroos; er is enige onderwater vegetatie aanwezig (fonteinkruid).
4. Macrofauna (waterinsecten): oude gegevens provincie (1979, 1986): gem. score 0,46: matig. Vrij soortenrijke macrofauna met veel algemene soorten; weinig positieve indicatoren en
kenmerkende soorten.
5. Vissen: de visstand is na de afsluiting sterk aan het veranderen. Het watersysteem is nu een regenwatergestuurd systeem. De visstand schuift op van Snoekbaars – Brasem in de richting
van

A5592

Snoek

–

Blankvoorn

type.

Beperkte

vismigratie

mogelijkheden

creëren

naar
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de

(Schermer)boezem

(beperkt

i.v.m.

waterkwaliteit).

score ecologische kwaliteit en doelgatscore
fytoplankton

macrofyten

macrofauna
soortensamenstelling

abundantie
submers

emers

waterplanten

flab&kroos

Huidige EKR
Ecologische kwalitetit

0,33

0,46

Doelgat

0,27

0,14

autonome ontwikkelingen
0DDWUHJHOHQRQGHU]RHNHQHQEHOHLGVPDDWUJHOHQ

1LHXZHPDDWUHJHO

TOTAAL
ECOLOGIE

TOTAAL
ECOLOGIE

0,33

Redelijk
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maatregelen voor 2015-2027
Omvang
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Eenheid

kosten
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Naam

:
:

Waterrijk polder Oosterdel (NL12_420)
Kunstmatig

grondgebruik

Ha

%

status

Stedelijk en infrastructuur

betrokken gemeenten

:

Langedijk

Landbouw

type

:

M11 (Kleine ondiepe gebufferde plassen)

Natuurgebied

omvang en lengte

:

Omvang 577 (ha) Lengte 107538 (m)

Bos en Park

Relaties met andere waterlichamen

:

NL12_110 Schermerboezem-Noord

Dagrecreatief terrein

330
56
18
12
1
160
577

57
10
3
2
0
28
100

Water
Totaal

Beschrijving chemische kwaliteit
Locatie meetpunt in afwateringseenheid
prioritaire stoffen

niet gemeten

overige verontreinigende stoffen

Overschrijding gemiddelde norm:
Chloride (geen gegevens over bronnen)

biologie ondersteunende stiffen

Totaal Fosfaat: in afwatereenheid gem: 0,55; max: 1,2 ug/l
Zuurstof: in afwatereenheid gem: 8,2; max: 17,8 mg/l

beschrijving ecologische kwaliteit
1. Fytoplankton: (vrij zwevende algen): score 0,47: matig. Slechts één meetpunt waar blauwwierbloei optreedt en daardoor een matige score behaald. Het gem. chlorofylgehalte is 32 ug/l,
hetgeen zeer goed is en aangeeft dat er weinig of nooit algenbloei voorkomt. Hoge waarden zijn niet gevonden op dit meetpunt. Algemeen beeld: redelijke waterkwaliteit (score matig).
2. Fytobenthos (kiezelalgen): gem. score (drie monsters) 0,78: goed (bijna zeer goed). Deze score is te hoog door een probleem met deze maatlat. De soortenlijst geeft een positief beeld
met veel kenmerkende soorten van goede waterkwaliteit. Soorten die meer vervuiling indiceren zijn wel aanwezig, maar sterk in de minderheid. Algemeen beeld: goede waterkwaleit; score
goed klopt waarschijnlijk wel.
3. Macrofyten (water- en oeverplanten): gem. score 0,15: slecht. Dit is te somber omdat de soortenlijst zowel bij de water- als de oeverplanten een gevarieerd beeld geven met een aantal
kenmerkende soorten. In het water komen soorten voor als: lidsteng, waterpest, waterlelie, gele plomp en watergentiaan. Op de oever behalve natuurlijk riet ook wolfspoot, watermunt,
beekpunge (kwelsoort), gele lis, moerasandoorn.
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4. Macrofauna (waterinsecten): gem. score 0,44: matig. In dit meetpunt zijn veel soorten aanwezig in een monster (gem. 40 verschillende macrofaunasoorten) hetgeen een indicatie is dat de
biodiversiteit goed ontwikkeld is. Er is ook een aantal bijzondere of kenmerkende soorten gevonden van betere waterkwaliteit, dus de beoordeling matig is mogelijk iets te somber. Algemeen
beeld: goed ontwikkelde macrofaunagemeenschap met een aantal kenmerkende soorten.
5. Vissen: in dit waterrijke deel met een veenweideachtige structuur is sprake van een witvisprobleem. Het systeem wordt gedomineerd door Brasem, Blankvoorn en ook is Karper
aanwezig. In de kleinere watergangen komen Bittervoorn en Kleine modderkruiper voor. Migratie: mogelijkheden beperkt aanwezig.
score ecologische kwaliteit en doelgatscore
fytoplankton

macrofyten

macrofauna
soortensamenstelling

abundantie
submers

emers

waterplanten

TOTAAL
ECOLOGIE

flab&kroos

Huidige EKR
Ecologische kwalitetit

0,47

0,00

0,22

0,52

Doelgat

0,13

0,60

0,38

0,08

autonome ontwikkelingen
0DDWUHJHOHQRQGHU]RHNHQHQEHOHLGVPDDWUJHOHQ

1LHXZHPDDWUHJHO

TOTAAL
ECOLOGIE

0,00

slecht
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maatregelen die afgevallen zijn door significante schade
Inrichtings-, beheer en waterbeheermaatregelen in dit deelgebied die mogelijk leiden tot significante schade:
-

aanleg natuurvriendelijke oevers in landelijk gebied;

-

aanleg natuurvriendelijke oevers in stedelijk gebied;

-

aanleg plasbermen in stedelijk gebied.

Bij het bepalen van de omvang van deze maatregelen in de groslijst zijn bovengenoemde uitgangspunten toegepast zodat deze maatregelen niet tot significante schade leiden.
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maatregelen voor 2015-2027
maatregel
=/      
 %   %
=/      
 %   %
     
  
4 / 8 
  0 - -9
! %   

A5592

Omvang

Eenheid
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Initiële kostendrager
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Naam
status

:
:

Waterdelen polder Geestmerambacht (NL12_425)
Kunstmatig

betrokken gemeenten

:

Alkmaar/ Harenkarspel/ Langedijk

type

:

M3 (Gebufferde (regionale) kanalen)

omvang en lengte

:

Omvang 5563 (ha) Lengte 8748 (m)

Relaties met andere waterlichamen

:

NL12_110 Schermerboezem-Noord
NL12_401 Geestmerambacht

waterparel/ zwemwatergebied/ N2000 gebied

:

grondgebruik

Ha

%

1551
3715
11
115
9
161
5563

28
67
0
2
0
3
100

Stedelijk en
infrastructuur
Landbouw
Natuurgebied
Bos en Park
Dagrecreatief terrein
Water
Totaal

Beschrijving chemische kwaliteit
Locatie meetpunt in afwateringseenheid
prioritaire stoffen

Overschrijding maximumnorm:
Diuron (groentengewassen, bloementeelt, mais, kasteelten,graszaad, boomkwekerijen)
Detectiegrens ligt boven de norm:
Dichloorvos; Hexachloorbenzeen; Pentachloorbenzeen

overige verontreinigende stoffen

Overschrijding gemiddelde norm:
Chloride (geen gegevens over bronnen)
Carbendazim (bloembollen, kasteelten)
Overschrijding maximumnorm:
Koper (afsteken vuurwerk, regenwaterriolen, uit-en afspoeking)
Zink (regenwaterriolen)

biologie ondersteunende stoffen

Totaal Fosfaat: in afwatereenheid gem: 1,13; max: 3,6 ug/l
Totaal Stikstof: in afwatereenheid gem: 2,8; max: 5,2 ug/l
Zuurstof: in afwatereenheid gem: 8; max: 27,2 mg/l

beschrijving ecologische kwaliteit
1. Fytoplankton: (vrij zwevende algen): één monster dat ontoereikend scoort en algenbloei (blauwier en een kiezelwier) vertoont. Moeilijk een oordeel over te geven.
2. Fytobenthos (kiezelalgen): gem. score o,55: matig. Naast veel positieve indicatoren vinden we ook veel negatieve indicatoren; beide groepen komen voor. Daardoor scoort dit punt voor
fytobenthos lager dan veel andere punten. In de soortenlijst is te zien dat er veel algemene soorten uit eutroof water voorkomen en maar weinig echte “viezerikken”.
3. Macrofyten (water- en oeverplanten): gem. score 0,05: slecht. In het water komt veel kroos en kroosvaren voor naast schedefonteinkruid en gedoornd hoornblad; dit zijn aanwijzingen voor
zeer sterk organisch verontreinigde wateren. Op de oevers groeit overal riet en enkele andere planten, maar de variatie is niet groot.
4. Macrofauna (waterinsecten): gem. score 0,44: matig. Er is een redelijk aantal positieve en kenmerkende soorten aanwezig naast veel zeer algemene soorten. Negatieve indicatoren zijn er
weinig aanwezig, zodat de scores matig worden.
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5. Vissen: in deze kleiige omgeving vinden we veel Brasem, Blankvoorn en minder Karper. Snoekbaars en Snoek komen hier in lage dichtheden voor. In de grotere watergangen vinden we
Aal en Zeelt. Minder gevangen worden de Ruisvoorn, Bittervoorn, Kleine modderkruiper. De inrichting van de watergangen, strak en recht, is een probleem voor de opbouw van een
evenwichtige visstand. Aal wordt uitgezet (en weggevangen)
score ecologische kwaliteit en doelgatscore
fytoplankton

macrofyten

macrofauna
soortensamenstelling

abundantie
submers

emers

waterplanten

TOTAAL
ECOLOGIE

flab&kroos

Huidige EKR
Ecologische kwalitetit

0,28

0,27

0,47

0,10

0,51

Doelgat

0,32

0,33

0,13

0,50

0,09

autonome ontwikkelingen
0DDWUHJHOHQRQGHU]RHNHQHQEHOHLGVPDDWUJHOHQ

1LHXZHPDDWUHJHO

TOTAAL
ECOLOGIE

0,10

slecht
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maatregelen die afgevallen zijn door significante schade
Inrichtings-, beheer en waterbeheermaatregelen in dit deelgebied die mogelijk leiden tot significante schade:
-

aanleg natuurvriendelijke oevers in landelijk gebied;

-

aanleg natuurvriendelijke oevers in stedelijk gebied;

-

aanleg plasbermen in stedelijk gebied.

-

aanpak ongerioleerde panden buitengebied

Bij het bepalen van de omvang van deze maatregelen in de groslijst zijn bovengenoemde uitgangspunten toegepast zodat deze maatregelen niet tot significante schade leiden.
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam

NL12_425

Basisgegevens
Naam

waterdelen polder Geestmerambacht

Code

NL12_425

Status

Kunstmatig
M3 - Gebufferde (regionale) kanalen
Rijn-West
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier
Noord-Holland
Alkmaar, Harenkarspel, Langedijk

Type
Stroomgebied
Waterbeheergebied
Provincie
Gemeente

Karakterschets van het waterlichaam
Stilstaand tot langzaamstromend kanaalwater dat bestaat uit oppervlaktewater waarvan de herkomst wisselend is. De
stroomrichting kan gedurende het jaar omkeren. Vaak is sprake van een belangrijke scheepvaartfunctie, wat ook leidt
tot een rechte waterbak (rechthoekig of trapeziumvorm) met abrupte overgangen van land naar water.

Onderbouwing van de status "Kunstmatig"
Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is.

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand
De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M3 (Gebufferde (regionale) kanalen)
Huidige
situatie

Verwachting
2015

GEP

Toelichting

Macrofauna (EKR)

0,37

0,59

0,6

G2

Overige waterflora (EKR)

0,03

0,2

0,6

G2

0,6

G2

Maatlat

Fytoplankton (EKR)
Vis (EKR)

0,34

0,6

G2

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)

0,64

0,97

0,15

G2

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)

2,71

2,8

2,8

G2

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)

255

300

G2

Temperatuur (maximum waarde) (°C)

18,9

25

25

G2

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)

0,25

0,65

0,65

G2

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)

7,85

5,5-8,5

5,5-8,5

G2

40-120

G2

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)
Legenda:

slecht

ontoereikend

matig

goed

zeer goed

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes
wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets.

Situatie op 13/01/2010

Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam

NL12_425

Maatregelenoverzicht 2010-2015
De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015:
Omschrijving

Omvang

Eenheid

5,8

km

Waterschap

1

km

Onbekend

Inrichting en onderhoud van
natuurvriendelijke oevers
Creosoteerde oeverbescherming
verwijderen

Initiatiefnemer

Onderbouwing van fasering
Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd
en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt.
De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd:
Omschrijving

Omvang

Inrichting en onderhouden van
natuurvriendelijke oevers
Creosoteerde oeverbescherming
verwijderen
Kunstwerken vispasseerbaar maken

Eenheid

Initiatiefnemer

1

km

Waterschap

2

km

Waterschap

4

stuks

Waterschap

Visstandbeheer

1

stuks

Waterschap

Afvoeren snoeiafval, maaisel, bladafval
en schouw afval
vervangen duikers door of aanleggen
van grotere duikers (of ecoduikers)

1

ha

Waterschap

1

stuks

Waterschap

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de
gestelde doelen is hieronder weergegeven:
-technisch onhaalbaar in verband met uitvoeringscapaciteit
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten
Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor
dit waterlichaam de volgende codes van toepassing: F6, F8.

Chemische toestand en overige relevante stoffen
In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd.
Stoffen die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel.
Stofgroep

Normoverschrijding in huidige situatie

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht.
Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter
informatie overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het
Provinciale plan; voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar
het Stroomgebiedbeheerplan.

Situatie op 13/01/2010

-1.70

-2.15
-1.90

-1.75

Polder Valkkoog

-2.15
-2.50

-2.75

-2.70
-2.35

-1.90

-1.85

-2.20

-2.60

-1.95

-1.95

-2.70
-2.40

-2.70

-2.40

-2.60

-2.15

-2.50

-2.80
-3.00

-2.70

-3.20

-2.70

-2.40

Hempolder

-2.70

-1.50

Polder de Woudmeer

-2.15

-2.20
-2.40

-2.90

-1.60

-1.45

-2.80

Polder Schagerwaard
-1.45

Ringpolder

-2.70

-3.15

-2.60

-2.35
-2.15

-2.60

-2.30

Slootgaardpolder

-2.70

-2.15

-2.40

-2.40

-2.40

-2.00

-1.45

-2.20

-2.40

-2.90

-3.30

Geestmerambacht

-2.50

Speketerspolder

-2.90

-3.20

-2.90

Rekerlanden

-2.05

-0.40-2.05

-2.50
-1.60

-2.40
-2.60

-3.10

Polder Heerhugowaard

-1.45

-2.70

-3.40

Diepsmeerpolder
-2.20

-2.85

Noordscharwoude

-2.70

-2.80

-0.60

Zuiderkoog

-2.50

-3.30

-2.40

-2.30

-0.60
-3.30

-2.70

-2.80

-2.40

-2.20

-1.50

-2.60
-2.50

-2.70

Kleimeerpolder
-1.72

-1.20
-2.70

-1.45

Oosterdel

-2.70

-2.00

-1.45

-1.80

Legenda
Globale stromingsrichting

Inlaat

Gemalen

Witteveen+Bos

Gemeentegrenzen

Peilgebieden (peil in m t.o.v. NAP)
VRNK-Boezem

Schermerboezem
Oppervlaktewater
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Waterplan Harenkarspel Langedijk
Kaart 1. Watersysteem
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schaal:
projectcode:
versie:
datum:

getekend:

gecontroleerd:
goedgekeurd:

EDM79-1
1
29-03-2011
ir. P.H. Roeleveld
ir. J.D. Klein
ir. J.D. Klein

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2 km

bestaand

plan
fase

wordt in structuurvisie geactualiseerd

plan
fase

Legenda
Vaarvoorzieningen (visie doorvaarbaarheid)

Ontwikkeling wonen (langere termijn)

Vismigratieknelpunt (na 2015)

Uitbreiding woningen

Vaarvoorzieningen (havens en sluizen, structuurvisie)
Vismigratieknelpunt (voor 2015)
Locatie baggerdepot
Ontwikkeling vaarroutes (visie doorvaarbaarheid)

Basis recreatietoervaartnet (Nationaal Waterplan)

Witteveen+Bos

Natuurvriendelijke oevers (KRW)

Ontwikkeling vaarroutes (structuurvisie)
Watergangen

Versterken bestaand groen (deels EHS)

Toekomstige uitbreidingsrichting
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KRW-waterlichamen

Uitbreiding economische zones

Aanleg bos en natuurontwikkeling

Ontwikkeling natuur en recreatie (Harenkarspel)
Aanleg groene en/of blauwe buffers

VRNK-Boezem (KRW Waterlichaam, dijkverbeteringen)

Waterplan Harenkarspel Langedijk
Kaart 2. Ruimtelijke ontwikkelingen

Schermerboezem (KRW Waterlichaam)
Watervlakken

EHS grote wateren

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Bestaand stedelijk gebied

0

schaal:
projectcode:
versie:
datum:

getekend:

gecontroleerd:
goedgekeurd:

EDM79-1
1
23-03-2011
ir. P.H. Roeleveld
ir. J.D. Klein
ir. J.D. Klein

0.2

0.4

0.6

0.8

1 km

Gemeente:
het VGRP is opgesteld.
verbrede gemeentelijke
watertaken worden ingevuld.
Waterloket is ingericht.
Waterbank wordt gebruikt
Bodemdaling wordt tegengegaan
Bestaand stedelijk gebied:
Foutieve aansluitingen hebben
geen negatief effect.

Voldoende schoon
en zoet water
voor de landbouw

Recreatiewater

Voldoende schoon
en zoet water
voor de landbouw

Legenda

VRNK-Boezemkeringen: bescherming tegen overstromingen. Verbeterde vaarmogelijkheden.
Schermerboezem (KRW Waterlichaam)

Geen wateroverlast uit oppervlaktewater. Goede ecologische waterkwaliteit.

Waterplan Harenkarspel Langedijk
Kaart 3. Watervisie Harenkarspel

Witteveen+Bos

Nieuwe havens, opgewaardeerde havens

Nieuwe ontwikkelingen: waterrobuust en waterneutraal. Kansen voor water zijn benut.
Nieuwe ontwikkelingen: waterrobuust en waterneutraal. Kansen voor water zijn benut.
Voldoet aan het goed ecologisch potentieel

Toekomstige uitbreidingsrichting
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projectcode:
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getekend:

gecontroleerd:
goedgekeurd:

EDM79-1
1
29-03-2011
ir. P.H. Roeleveld
ir. J.D. Klein
ir. J.D. Klein

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2 km

plan
fase

Flexibel peilbeheer

wordt in structuurvisie geactualiseerd

Zwem- en
recreatiewater

plan
fase

Waterlichamen
Oosterdel,
a
Geestmerambacht
en
a
boezems
a voldoen aan goed
ecologisch potentieel
Nieuwe inlaat

Legenda
Vaarvoorzieningen Langedijk (havens en sluizen)

Vaarvoorzieningen (havens en sluizen, structuurvisie)
Doorstroming en doorvaarbaarheid wordt verbeterd.
Ontwikkeling vaarroutes (structuurvisie)
Lokale verbetering kaden

Ontwikkeling vaarroutes (visie doorvaarbaarheid)
Onderzoek hoge grondwaterstanden sportvelden BoL

Bodemdaling wordt tegengegaan

Gemeentegrenzen

Gemeente:
Het VGRP is opgesteld.
Verbrede gemeentelijke taken worden ingevuld
Waterloket is ingericht.

Geen wateroverlast uit oppervlaktewater. Goede ecologische waterkwaliteit.

De waterbank wordt gebruik
Afspraken watercompensatie

VRNK-Boezemkeringen: bescherming tegen overstromingen. Verbeterde vaarmogelijkheden. Behouden van waardevolle cultuurhistorie.
Schermerboezem (KRW Waterlichaam)
Watervlakken
Aanleg bos

Aanleg groene en/of blauwe buffers

Nieuwe ontwikkelingen wonen (lange termijn): waterrobuust en waternautraal. Kansen voor water zijn benut.
Nieuwe ontwikkelingen wonen: waterrobuust en waterneutraal. Kansen voor water zijn benut.

Waterplan Harenkarspel Langedijk
Kaart 4. Watervisie Langedijk

Witteveen+Bos

Nieuwe ontwikkelingen bedrijven: waterrobuust en waterneutraal. Kansen voor water zijn benut.
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
EHS grote wateren

Bestaand stedelijk gebied
Toekomstige uitbreidingsrichting
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schaal:
projectcode:
versie:
datum:

getekend:

gecontroleerd:
goedgekeurd:

EDM79-1
1
23-03-2011
ir. P.H. Roeleveld
ir. J.D. Klein
ir. J.D. Klein

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Waterkerende functie westfriesedijk:
aandacht voor natuur en monument.

Oppervlaktewater:
- terughoudend met peilverlagingen
- maatregelen wateropgave
- onderzoek & maatregelen waterkwaliteit
- natuurvriendelijke oevers waar mogelijk
- inhalen baggerachterstanden
Gemeente:
- Maatregelen grondwater
- Grondwaterbeleid
- Inrichting waterloket
- Jaarlijkse evaluatie waterplan
Nieuwe ontwikkelingen:
Water is mede-ordenend
Waterrobuust en waterneutraal bouwen
Waterbank
Rekening houden met bodem en
grondwater

Recreatiewater

Bestaand stedelijk gebied:
meetprogramma foutieve aansluitingen
afkoppelen

Twee bruggen in de Ringsloot ophogen

Verontdiepen Heemtmeer

Locatie baggerdepot
Onderzoek mogelijkheden alternatieve waterinlaat

Legenda

Dijkversterkingenprogramma hoogheemraadschap. Aandacht voor bestaande beplanting en bebouwing.
Waterlichamen: uitvoeren KRW Maatregelen.
Schermerboezem

Witteveen+Bos

Watervlakken

Gemeentegrenzen

Ontwikkeling wonen

Ontwikkeling bedrijven
Oppervlaktewater

D:\GIS\Projects\EDM79-1\kaart 5 bijlage 3 (maatregelen Hk).mxd 29-03-2011 15:18:05

Waterplan Harenkarspel Langedijk
Kaart 5. Maatregelen Harenkarspel
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schaal:
projectcode:
versie:
datum:

getekend:

gecontroleerd:
goedgekeurd:

EDM79-1
1
29-03-2011
ir. P.H. Roeleveld
ir. J.D. Klein
ir. J.D. Klein

0.2

0.4

0.6

0.8

1 km

Nieuw VGRP:
- klimaatbestendigheid
- Maatregelen grondwater
- Grondwaterbeleid
- Inrichting waterloket
Jaarlijkse evaluatie waterplan
Oppervlaktewater:
- geen peilverlagingen
- maatregelen wateropgave
- onderzoek & maatregelen
waterkwaliteit
- natuurvriendelijk onderhoud
wegwerken
baggerachterstanden

plan
fase

Onderzoek mogelijkheden alternatieve waterinlaat

Locatie baggerdepot
wordt in structuurvisie geactualiseerd

Zwem- en
recreatiewater

plan
fase

Vernieuwde inlaat

Onderzoek onderbemaling
Broek op Langedijk-Zuid

Legenda
Dijkversterkingenprogramma hoogheemraadschap. Aandacht voor cultuurhistorie.
Knelpunten doorstroming en doorvaarbaarheid worden opgelost
Waterlichamen: uitvoeren KRW maatregelen
Waterlichaam Oosterdel
Oppervlaktewater

Ontwikkeling wonen (langere termijn)

Waterplan Harenkarspel Langedijk

Ontwikkeling wonen

Kaart 6. Maatregelen Langedijk

Versterken bestaand groen (deels EHS)

schaal:

Witteveen+Bos

Ontwikkeling bedrijven
Aanleg groene buffers

Aanleg bos en natuurontwikkeling

Toekomstige uitbreidingsrichting
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Legenda
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Waterplan Harenkarspel - Langedijk
Kaart 7. Ecologische beoordeling
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20-12-2010
getekend:
gecontroleerd:
goedgekeurd:

VRNK-Boezem
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