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Samenvatting 

 

Een goed functionerend waterhuishoudkundig systeem is essentieel voor onze 

leefomgeving. Voor veel thema’s, zoals: veiligheid, volksgezondheid, overlast, ruimtelijke 

inrichting en beleving, is er een relatie met de waterhuishouding. Het functioneren van het 

totale systeem van oppervlakte-, grondwater en riolering staat daarbij centraal. Voor een 

optimale waterhuishouding is de onderlinge afstemming cruciaal en daarom hebben de 

gemeente Purmerend en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderliggend 

waterplan gerealiseerd. Dit waterplan is een actualisatie van het in 2001 opgestelde 

waterplan, dat destijds niet bestuurlijk is vastgesteld. 

In het geactualiseerde waterplan is allereerst een visie opgesteld over het gewenst 

functioneren van het geïntegreerde watersysteem in 2015. Daarbij is geanticipeerd op de 

Europese Kader Richtlijn Water en de eisen van het Nationaal Bestuursakkoord Water.  

Als randvoorwaarde is gehanteerd, dat de reductie van de overstortvolumina uit de 

gemengde riolering (zoals overeengekomen in het vorige waterplan) blijft gehandhaafd. In 

het vorige waterplan werd deze reductie gerealiseerd door middel van zeventien 

randvoorzieningen (bergbezinkbassins). In deze actualisatie is gekeken naar meer duurzame 

maatregelen, die in lijn zijn met de recente ideeën over omgang met hemelwater in stedelijk 

gebied. 

Voor de waterkwaliteit is in de geest van de Kader Richtlijn Water gewerkt, zodat de 

aanpak aansluit bij het toekomstige beleid (voor een concrete vertaling naar regulier beleid 

is het nog te vroeg). Concreet is niet alleen gekeken naar stofconcentraties, maar ook naar 

de aansluiting op de ecologische zones, de oeverinrichting, waterdiepte en doorstroming en 

relatieve belasting van de watergangen. Daarbij is voor het water in de stad Purmerend 

onderscheid gemaakt tussen natuurvriendelijk water en cultuurlijk water.  

Het waterplan vormt een koepelplan waarin de oplossingsrichtingen en een globale 

kostenraming is aangegeven. In het waterplan is een basismaatregelenpakket en pluspakket 

onderscheiden. Het basispakket bevat de maatregelen om aan de normen te voldoen. Door 

een (relatief geringe) extra investering kan de belevingswaarde, gebruikswaarde en 

ecologische kwaliteit van het water sterk worden vergroot. De extra benodigde 

maatregelen hiervoor zijn opgenomen in een pluspakket. De uitwerking naar de specifieke 

maatregelen moet plaatsvinden binnen de voorgestelde, meer gedetailleerde deelplannen. 

Op basis van de uitwerking in deze deelplannen kan een definitief uitvoeringsprogramma 

en kostenraming worden opgesteld. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Een goed functionerend waterhuishoudkundig systeem is essentieel voor onze 

leefomgeving. Of het nu gaat over thema’s als bijvoorbeeld: veiligheid, de 

volksgezondheid, het voorkomen van overlast, de ruimtelijke inrichting, stedelijke 

ontwikkelingen of de ruimtelijke beleving, in alle gevallen is er een directe of indirecte 

relatie met de waterhuishouding. Het waterhuishoudkundige systeem in stedelijk gebied 

bestaat uit de interacties van oppervlaktewater, grondwater en de riolering. Het 

functioneren van het systeem is afhankelijk van de onderlinge afstemming en het gekozen 

ambitieniveau. 

De gemeente Purmerend en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 

hebben in april 2001 gezamenlijk een keuze gemaakt voor het ambitieniveau ‘gefaseerde 

duurzame variant’. Hierbij hoort de doelstelling om op korte termijn een gezond 

watersysteem te creëren tegen minimale kosten, waarbij op lange termijn wordt gestreefd 

naar een duurzaam watersysteem. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma bestaat uit 

maatregelen in de riolering en in het watersysteem. Het oorspronkelijke waterplan uit 2001 

is echter niet bestuurlijk vastgesteld en ondertussen gedateerd. 

Sinds 2001 zijn er verschillende ontwikkelingen op het gebied van stedelijk waterbeleid, die 

van invloed zijn op ideeën over het realiseren van een duurzaam watersysteem (zoals 

Nationaal Bestuursakkoord Water, Kader Richtlijn Water, Beleidsbrief Regenwater en 

Riolering). Voordat grote investeringen worden gedaan in zowel watersysteem als riolering, 

zal het uitvoeringsprogramma worden getoetst aan de nieuwe inzichten. 

De gemeente Purmerend en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben 

daarom het initiatief genomen tot de actualisatie van het waterplan en vervolgens een 

bestuurlijke vaststelling.  

 

Voor de totstandkoming van het waterplan is een projectgroep samengesteld met 

medewerkers van gemeente en hoogheemraadschap:  

- Han de Boer (voorzitter, gemeente Purmerend) 

- Jan Strijker (HHNK) 

- Rob de Vries (Gemeente Purmerend) 

- John Klaver (HHNK) 

- Frank Groot (HHNK) 

De stuurgroep bestond uit: 

- Arie Wim Boer (voorzitter, gemeente Purmerend) 

-  Jan Wentink (HHNK) 

- Lydia Snuif-Verwey (HHNK) 

- Cor Leeflang (Gemeente Purmerend) 
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In de actualisatie is gekeken naar hoe de beleidsontwikkelingen doorwerken in de visie op 

het stedelijk waterbeheer en wat dat concreet betekent voor het maatregelenprogramma 

wat er nu ligt. 

 

Figuur 1.1 Links, kaart van Purmerend uit 1660 van Joan Blaeu en rechts de huidige gemeentegrenzen 

LGN 4+. 

 

1.2 Doel  

Het doel van het project is om het waterplan van 2001 te actualiseren aan de hand van 

recente beleidsontwikkelingen en inzichten voor stedelijk waterbeheer, gevolgd door een 

bestuurlijke vaststelling. Bij de actualisatie van het waterplan blijft de ambitie voor het 

ontvangend water en de reductie van de overstortvolumina uit de gemengde riolering 

overeind. Voor het bereiken van de gewenste overstortvolumina wordt echter gekeken 

naar andere maatregelen die in lijn zijn met recente ideeën over omgang met hemelwater 

in stedelijk gebied en de wijziging in verantwoordelijkheden in stedelijk gebied voor 

hemelwater. Het resultaat is een geactualiseerde visie, die vertaald is naar maatregelen met 

een bijbehorend investeringsprogramma voor de periode 2005-2015. 

Bij het opstellen van het streefbeeld van het water in Purmerend is het watersysteem 

integraal in beschouwing genomen. Het oppervlaktewater en de riolering zijn in 

samenhang bekeken voor aspecten als waterkwantiteit en –kwaliteit, ecologie en beleving.  

De omgeving, waarin water ligt, stelt eisen aan het water en andersom stelt water eisen 

aan de omgeving. Om de wisselwerking tussen water en ruimtelijke ordening te realiseren 

wordt waar mogelijk en nodig, afstemming gezocht met de structuurvisie van de 

gemeente. 

 

1.3 Werkwijze  

1.3.1 Fasering 

In het waterplan is een integrale watervisie opgesteld en vertaald naar een concreet 

(meerjaren) uitvoeringsprogramma. Om in het waterplan een gedegen onderbouwing van 

het maatregelenprogramma te maken, op basis van de lokale situatie en lokale 

ambitieniveaus, is een gefaseerde aanpak gehanteerd.  

1. Actualiseren Watervisie en toetsingscriteria vaststellen (hoofdstuk 2); 

2. Opzetten integraal watersysteemmodel: basisgegevens verzamelen en systeemgedrag 

analyseren (hoofdstuk 3); 

3. Toetsing en beoordeling huidige situatie (hoofdstuk 4); 
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4. Maatregelen vaststellen waarmee knelpunten kunnen worden opgelost, incl. kosten-

baten analyse voor “betaalbare” maatregelen (hoofdstuk 5); 

5. Opstellen uitvoeringsprogramma voor maatregelen (hoofdstuk 6). 

 

 

Figuur 1.2 Schematische weergave van het proces. 

1.3.2 Thema’s 

De volgende thema’s komen in het geactualiseerde waterplan aan de orde: 

- Waterkwantiteit, de stedelijke wateropgave in kwantitatieve zin (NBW normen) en de 

stedelijke inbreng in de discussie over deelstroomgebiedsvisies, die in de nabije toekomst 

in overleg met gemeenten nader uitgewerkt zullen worden. Aandachtspunt daarbij is een 

onderscheid tussen wateroverlast vanuit oppervlaktewater en water op straat vanuit 

riolering; 

- Waterkwaliteit en ecologie van het oppervlaktewater. Veel maatregelen in de riolering of 

randvoorzieningen zijn uiteindelijk gericht op een verbetering van de kwaliteit van het 

ontvangend water. De basisinspanning is feitelijk een “theoretisch” afgeleide. Bij het 

vaststellen van gewenste kwaliteit (fysisch-chemisch en ecologisch) speelt de Kader 

Richtlijn Water een belangrijke rol. Bij de vertaling naar concrete maatregelen is het van 

belang om niet alleen te kijken naar riooloverstorten, maar ook naar de waterbodem, 

inrichting en doorspoeling van het ontvangend watersysteem.  Daarnaast wordt rekening 

gehouden met omgang met afvalwater en afkoppelen van regenwater; 

- Afvalwaterketen, afspraken die zijn gemaakt tussen gemeente en hoogheemraadschap 

(AWKB) over de afvoer naar de zuivering en belasting van de riolering; 

- Beleving van water in de bebouwde omgeving, belangrijk voor het beter verankeren van 

water in de stedelijke leefomgeving en inrichting en het bepalen van de stedelijke 

wateropgave; 

- Beheer en onderhoud stedelijk water, afspraken over beheer, onderhoud en de 

bekostiging van het stedelijk water. 

 

Ä~ëáëÖÉÖÉîÉåë 

ëóëíÉÉãÖÉÇê~Ö 

íçÉíëáåÖ=Éå=ÄÉççêÇÉäáåÖ=

ã~~íêÉÖÉäÉå 

Systeemgedrag 

Toetsing en beoordeling 

Toetsingscriteria 

Maatregelen 

Basisgegevens 
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Figuur 1.3 Hoek Beemsterburgwal/Kanaalkade. 

1.3.3 Afbakening plangebied en studiegebied 

Het plangebied heeft betrekking op de gemeente Purmerend. Het studiegebied omvat alle 

polders die binnen de gemeentegrenzen vallen. Het studiegebied is dus groter dan het 

plangebied en wordt bepaald door de waterhuishoudkundige eenheden. Voor het 

functioneren van de waterhuishouding is het immers van belang om rekening te houden 

met de regionale waterhuishouding. 

 

Figuur 1.4 Kaart van het plangebied (groen) en het studiegebied (rood omlijnd).   

1.3.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

De volgende uitgangspunten en randvoorwaarden zijn gehanteerd: 

- Het geactualiseerde waterplan moet bestuurlijk worden vastgesteld en vervolgens 

worden verankerd in de meerjaren begroting;  

- In de studie wordt gebruik gemaakt van GIS en Sobekmodelinstrumentarium;  

- In de studie wordt gebruik gemaakt van de uitgevoerde metingen aan overstorten. Er 

worden geen nieuwe metingen uitgevoerd; 

- Het project heeft een doorlooptijd van ca. 6 maanden;  

- Gedurende de studie worden de “geen spijt maatregelen”, zoals het afkoppelen van 

verhard oppervlak gecontinueerd; 

- De planperiode is 10 jaar (2005-2015); 
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- De benodigde gegevens worden - voor zover beschikbaar - aangeleverd door de 

gemeente en het hoogheemraadschap;  

- Ontbrekende gegevens worden door de adviseurs ingeschat en vooraf ter goedkeuring 

voorgelegd aan de opdrachtgever. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de geactualiseerde visie beschreven. Een beschrijving van de huidige 

situatie staat in hoofdstuk 3. De toetsing van de huidige situatie aan de doelen en 

oplossingsrichtingen voor maatregelen staan in hoofdstuk 4. Het uitvoeringsprogramma 

staat beschreven in hoofdstuk 5. 
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2 Watervisie 

2.1 Ambitieniveau 2001 

De gemeente Purmerend en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben in 

april 2001 gezamenlijk een keuze gemaakt voor het ambitieniveau ‘gefaseerde duurzame 

variant’. Hierbij hoort de doelstelling om op korte termijn een gezond watersysteem te 

creëren tegen minimale kosten, waarbij op lange termijn wordt gestreefd naar een 

duurzaam watersysteem. In de visie van het waterplan van 2001 is veel aandacht uitgegaan 

naar het functioneren van de riolering en het voldoen aan de basisinspanning en 

waterkwaliteitsambities. Het maatregelenpakket bestond voornamelijk uit maatregelen in 

de riolering: onder andere het realiseren van zeventien randvoorzieningen achter 

overstorten van de gemengde riolering. 

 

Figuur 2.1 Overstortlokaties van gemengde riolering (sterren) waar randvoorzieningen achter zijn 

gepland (omcirkeld) voor het realiseren van de basisinspanning in het rapport ‘Aanvulling 

basisrioleringsplan 2000’. 

 

2.2 Beleidsontwikkelingen 

De laatste jaren zijn diverse beleidsnota’s verschenen op Europees, landelijk en regionaal 

niveau, die een directe invloed hebben op het waterbeleid in Purmerend. In de volgende 
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paragrafen volgt een overzicht van het gewijzigde beleid sinds het opstellen van het 

bestaande waterplan.  

2.2.1 Kader Richtlijn Water 

In april 2005 is in Nederland de Kader Richtlijn Water (KRW) Implementatiewet 

aangenomen. Het doel van de KRW is de bescherming van de waterkwaliteit en duurzame 

beschikbaarheid van water. De waterkwaliteitsdoelstellingen van de Kader Richtlijn Water 

voor oppervlaktewater zijn het bereiken van: 

- Goede ecologische toestand (GET) in 2015 voor natuurlijke wateren; 

- Goed ecologisch potentieel (GEP) in 2015 voor sterk veranderde en kunstmatige wateren; 

- Goede chemische toestand in 2015, onafhankelijk van het watertype. 

 

Doelen voor ecologie en chemie (KRW) 

In het kader van de KRW zijn de waterlichamen ingedeeld in natuurlijk, sterk veranderd of kunstmatig. 

De watergangen in Purmerend zijn sterk veranderde en kunstmatige watergangen. Voor het 

ecologische streefbeeld van sterk veranderde en kunstmatige wateren wordt een vertaling gemaakt 

van het zeer goed ecologisch potentieel (ZGET) van het meest vergelijkbare natuurlijke type naar het 

maximaal ecologisch potentieel (MEP). Om de MEP te bereiken zijn fysieke ingrepen en mitigerende 

maatregelen nodig. Hierin worden alleen maatregelen meegenomen die substantieel effect hebben en 

relevant zijn, zodat de doelstelling realistisch blijft. De MEP wordt vertaald naar een goed ecologisch 

potentieel (GEP), dit is een lichte afwijking van de MEP. De doelstelling is om in 2015 de GEP te 

bereiken in kunstmatige en sterk veranderde watergangen. 

 

De maatlatten voor natuurlijke en niet-natuurlijke waterlichamen worden uitgedrukt in een 

Ecologische Kwaliteits Ratio (EKR) (concept) 

 

Voor het behalen van deze doelen geldt een resultaatsverplichting, in plaats van een 

inspanningsverplichting, zoals dat nu voor waterkwaliteitsdoelen in Nederland geldt. 

Momenteel worden ecologische maatlatten ontwikkeld om de GEP en MEP te kunnen 

vaststellen. Voor natuurlijke wateren zijn de maatlatten in concept gereed. Hierin zijn de 

volgende soortgroepen opgenomen: algen, waterplanten, macrofauna en vissen. Dit sluit 

nauw aan op de reeds bestaande ecologische beoordelingssystemen (bijv. Stowa) 

Voor de fysisch-chemische toestand zijn de doelen nog niet vastgesteld. De verwachting is 

echter, dat die lijken op de MTR waarden (Maximaal Toelaatbaar Risico) zoals we die al 
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kennen uit de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). Daarnaast is er een lijst prioritaire 

stoffen opgesteld (m.n. PAK’s en metalen).  

In het eerste stroomgebiedbeheersplan moeten de beheerders in 2009 aangeven met welke 

maatregelen de doelen gerealiseerd gaan worden. Het type maatregelen wordt niet 

voorgeschreven door de KRW. 

2.2.2 Kader Richtlijn Water in relatie tot het waterplan 

In het waterplan wordt al rekening gehouden met de Kader Richtlijn Water: 

- Gewenste waterkwaliteit en monitoring formuleren en nastreven in geest van NW4 en 

Stowa beoordeling, dit sluit waarschijnlijk al redelijk goed aan op doelen: ecologie en 

chemie van de Kader Richtlijn Water; 

- In 2008 is het concept stroomgebiedbeheersplan gereed. Aanbevolen wordt om dan de 

doelen te vergelijken die daarin voor waterkwaliteit en ecologie in de gemeente zijn 

opgenomen en eventueel een aanvulling op het waterplan maken; 

- De beheerders van stedelijk water zullen het realiseren van maatregelen moeten 

ondersteunen waar het binnen hun verantwoordelijkheid ligt.  

2.2.3 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

Klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking maken een 

nieuwe aanpak in het waterbeleid noodzakelijk in de 21e eeuw. Daarom hebben rijk, 

provincies, waterschappen en gemeenten gekozen voor een gemeenschappelijke aanpak, 

welke is vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water. Hierbij worden o.a. de 

volgende doelen genoemd: 

- Het watersysteem moet in 2015 op orde zijn (gewapend tegen de klimaatverandering, 

bodemdaling e.d.); 

- Integrale aanpak nastreven; 

- Waar mogelijk meeliften met andere projecten;  

- Toetsen van watertekort problematiek, waterkwaliteit en ecologische kwaliteit aan de 

werknormen op basis van stroomgebiedvisie; 

- In waterplannen wordt de ruimteclaim voor water vastgelegd, die vervolgens in 

ruimtelijke plannen van gemeenten wordt geïmplementeerd; 

- Watertoets invoeren; verplicht advies van waterbeheerder over ruimtelijke plannen;  

- Duidelijkheid scheppen over verantwoordelijkheden m.b.t. stedelijk grondwaterbeheer. 

 

2.2.4 Wetsvoorstel gemeentelijke watertaken 

Het wetsvoorstel gemeentelijke watertaken is tijdens de totstandkoming van het waterplan 

nog in voorbereiding. In dit voorstel staat doelmatigheid centraal. Gemeenten krijgen de 

zorgplicht voor afvalwater, (overtollig) grondwater en hemelwater. Tevens wordt het 

rioolrecht gewijzigd. Er komt een rioolheffing, waarmee de gemeente niet alleen 

maatregelen in riolering, maar ook voor grondwater en hemelwater kan financieren. Het 

waterketentarief is hiermee van de baan.  

De wetgever stelt kaders, maar geeft veel beleidsruimte aan de lokale beheerders om te 

komen tot doelmatige keuzes, die aansluiten op de lokale wensen en mogelijkheden. De 

gemeente heeft de verplichting om een Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) op te stellen. 

Een plan waarin, in samenspraak met andere beheerders, bewuste keuzes worden gemaakt 
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m.b.t. afvalwater, regenwater, grondwater en oppervlaktewater (als elementen van de 

leefomgeving) 

2.2.5 Wetsvoorstel gemeentelijke watertaken in relatie tot het waterplan 

Tijdens de totstandkoming van het waterplan is de wettekst van de Wet gemeentelijke 

watertaken nog niet definitief geworden. Maar dat gemeenten de zorgplicht krijgen voor 

ondiep grondwater zal er naar verwachting wel onderdeel van blijven uitmaken. 

Vanuit het waterplan kan hierop alvast worden geanticipeerd. Dit kan door het in beeld 

brengen van huidige grondwaterproblemen en bekijken wat daar de mogelijke oorzaken 

van zijn (bijvoorbeeld lekkende riolering, slechte drainage, lokale onttrekkingen, overmatige 

kwel, streefpeil open water). Daarnaast worden aanbevelingen voor grondwatermonitoring 

opgenomen, om bijvoorbeeld te kijken of er gebieden zijn die structureel een te hoge 

grondwaterstand hebben. Bovendien worden er voor verschillende typen 

grondwaterproblemen, oplossingsrichtingen aangedragen. Deze informatie kan gebruikt 

worden bij het opstellen van een GRP+. 

2.2.6 Provinciaal waterplan Bewust omgaan met water 

De provincie Noord-Holland heeft een waterplan opgesteld voor de periode 2006-2010 

onder de titel ‘Bewust omgaan met water’. Tijdens de totstandkoming van dit waterplan 

was het provinciaal waterplan nog niet definitief. Het plan gaat in op een aantal thema’s 

waaronder: 

- Veiligheid: de provincie kiest voor de risicobenadering en stelt veiligheidsnormen op voor 

boezemkaden; 

- Wateroverlast en watertekort. Doel is dat het watersysteem in 2015 op orde is, zodat 

wateroverlast voorkomen wordt. Hiervoor gaat de voorkeur uit naar fijnmazige 

oplossingen. Oplossingsrichtingen voor watertekort volgen nog uit de droogtestudie die 

momenteel uitgevoerd wordt. Daarnaast is de doelstelling opgenomen dat de 

waterschappen in 2010 alle peilbesluiten hebben geactualiseerd; 

- Waterkwaliteit en ecologie. Tijdens de planperiode worden de ecologische en 

milieukwaliteitdoelen gesteld voor de KRW. Tot die tijd geldt dat de situatie van 2000 

minimaal gehandhaafd moet worden; 

- Grondwater. De taakverdeling wordt bepaald door het Rijk in het wetsvoorstel Verbrede 

watertaken. Onttrekkingen t.b.v. bouwputten moeten worden teruggebracht in de 

bodem. 

2.2.7 Provinciaal waterplan in relatie tot het waterplan 

Het provinciaal waterplan geeft geen nadere invulling aan beleidsruimte die nationaal 

wordt gegeven in het wetsvoorstel gemeentelijke watertaken. Dus deze ruimte kan lokaal 

worden ingevuld door hoogheemraadschap en gemeente, bijvoorbeeld in het waterplan en 

het rioleringsplan voor omgang met grondwater en hemelwater. De methode die de 

provincie voorstaat om de risico’s voor wateroverlast te bepalen en het opstellen van 

maatregelen komt overeen met de werkwijze die het hoogheemraadschap hanteert. 

2.3 Geactualiseerde visie 

Bij het actualiseren van het waterplan blijven de ambities voor het water en de reductie van 

de overstortvolumina uit de gemengde riolering overeind. Voor het bereiken van de 

gewenste overstortvolumina wordt echter gekeken naar alternatieve maatregelen. Deze 

maatregelen zijn in lijn met recente ideeën over omgang met hemelwater in stedelijk gebied 
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en de wijziging in verantwoordelijkheden in stedelijk gebied voor hemelwater. In het 

geactualiseerde waterplan zijn oppervlaktewater, grondwater en riolering integraal bekeken 

vanuit de gedachte dat het één samenhangend systeem is. 

Op basis van de nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van stedelijk 

waterbeheer is de visie op het watersysteem in Purmerend aangescherpt. Bij de gekozen 

ambitie ‘gefaseerde duurzame variant’ hoort de doelstelling om op korte termijn een 

gezond watersysteem te creëren tegen minimale kosten, waarbij op lange termijn wordt 

gestreefd naar een duurzaam watersysteem.  

Daaraan wordt toegevoegd het doel om in 2015 een veilig watersysteem te hebben. Voor 

de waterkwaliteit wordt in de geest van de Kader Richtlijn Water gewerkt, zodat de aanpak 

aansluit bij het toekomstig beleid (voor een concrete vertaling naar regulier beleid is het 

nog te vroeg). Hierbij wordt gekeken naar aansluiting op de ecologische zones, 

oeverinrichting, waterdiepte, doorstroming en belasting. Afhankelijk van de ambities 

worden voorwaarden geformuleerd voor deze aspecten.  

2.4 Ambitie per type water  

In het provinciaal waterhuishoudingplan is voor water in stedelijk gebied één functie 

onderscheiden: stedelijk water. Gemeenten en hoogheemraadschap krijgen de ruimte om 

hierin een differentiatie aanbrengen, bijvoorbeeld bij het opstellen van een waterplan. De 

minimum eisen blijven hierbij gelden: basis waterkwaliteit stedelijk water, een duurzaam, 

gezond, veilig, ecologisch watermilieu en een veilige en comfortabele leefomgeving tegen 

maatschappelijk aanvaardbare kosten. 

In Purmerend is ervoor gekozen om het stedelijk water te differentiëren op basis van het 

ambitieniveau. Hiervoor is aangesloten bij de notitie ‘Water en oevers als verbindingszones 

in de ecologische structuur’ van de gemeente: 

- Natuurvriendelijk water; 

- Cultuurlijk water; 

- Boezemwater. 

2.4.1 Natuurvriendelijk water 

De watergangen met het label ‘natuurvriendelijk’ hebben een ecologische doelstelling en 

vormen een netwerk van verbindingszones tussen natuurgebieden, parken en ecologische 

structuren aan de stadsrand. Met de inrichting van de watergangen wordt ervoor gezorgd 

dat er goede omstandigheden voor de ontwikkeling van flora en fauna worden gecreëerd, 

bijvoorbeeld door flauwe taluds en plasbermen.  

 

Figuur 2.2 Natuurvriendelijk water. 
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2.4.2 Cultuurlijk water 

Cultuurlijk water zijn de watergangen met een stedelijk karakter: met beschoeide oevers of 

kademuren. De beleving is belangrijk en het water moet er aantrekkelijk uitzien en geen 

overlast veroorzaken. 

 

Figuur 2.3 Cultuurlijk water 

Een aparte categorie binnen het cultuurlijk water zijn de notsloten (aan de voet van de dijk 

van de Purmerringvaart) in de polder de Purmer omdat ze heel smal en ondiep zijn. 

 

Figuur 2.4 Notsloten in de Purmer. 

2.4.3 Boezemwater 

Om en door Purmerend liggen verschillende boezemwateren: Purmerringvaart, 

Beemsterringvaart, Where en de Ringvaart Wijde Wormer. Deze wateren hebben een 

belangrijke aan- en afvoerfunctie voor de polders. Maar de boezemwateren worden ook 

vaak recreatief gebruikt voor pleziervaart, roeien, kanoën, zwemmen, vissen e.d. In het 

provinciaal waterhuishoudingplan hebben boezemwateren, een viswaterfunctie gekregen. 

 

Figuur 2.5 Boezemwater. 
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In Figuur 2.7 is van de watergangen in Purmerend aangegeven welke ambitie ze hebben: 

natuurvriendelijk, cultuurlijk of boezemwater. Daarnaast zijn notsloten en landbouwsloten 

onderscheiden waaraan geen specifieke ambitie is toegevoegd. Tenslotte zijn parels voor 

natuur en recreatie onderscheiden: dat zijn specifieke locaties aan het water die belangrijk 

zijn voor recreatie of natuur.  

 

Figuur 2.6 Recreatief gebruik van het water. 

 

 

Figuur 2.7 Streefbeelden watergangen. 

Voor de watergangen die het label landbouw krijgen, worden geen doelstellingen 

gedefinieerd. Voor de drie andere verschillende typen water zijn doelstellingen 

geformuleerd voor inrichting, doorstroming, sliblaag, effect van overstorten en 
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zuurstofgehalte. Deze zijn samengevat in Tabel 2.1, vervolgens worden de doelstellingen 

toegelicht.  

Tabel 2.1 Doelstellingen voor de drie verschillende typen water: natuurvriendelijk, cultuurlijk en 

boezemwater. 

 Natuurvriendelijk water Cultuurlijk water Boezemwater 

Oeverinrichting Flauwe oevers Harde  oevers Recreatievoorzieningen 

Waterdiepte Minimaal 1 m, gevarieerd Min. 0,8 m in tochten en 

min. 0,6 m in secundaire 

watergangen 

 

Doorstroming Doorspoelbaar Op enkele plekken niet 

doorspoelbaar 

Doorstroombaar 

Maximum sliblaag 0,2 m bij 1m diepte 0,3 m bij 1 m  diepte  

Minimum 

zuurstofgehalte 

6 mg/l 3 mg/l 6 mg/l 

Belasting uit riolering Geen overstorten Overstorten lokaal geen 

problemen 

Overstorten lokaal geen 

problemen 

Oeverinrichting – De wens voor de oeverinrichting is voor natuurvriendelijke watergangen; 

flauwe oevers zonder beschoeiing en een flauw talud of een plasberm onder water. Dit 

biedt veel kansen voor vegetatieontwikkeling en voor fauna. Voor cultuurlijke watergangen 

zijn de oevers hard, door beschoeiing of kademuren. Voor de boezemwateren is bij 

oeverinrichting van belang dat er rekening wordt gehouden met het recreatief gebruik van 

de boezemwateren voor vissen, roeien en varen. 

Waterdiepte - De waterdiepte is belangrijk voor het functioneren van het watersysteem: 

voor zowel waterkwantiteit en –kwaliteit. Voor waterkwantiteit is de diepte van belang 

voor de berging en afvoercapaciteit van watergangen. Voor waterkwaliteit is de 

waterdiepte van invloed op het effect van riooloverstorten op het ontvangende water: hoe 

dieper de watergang, hoe groter het volume en des te geringer het negatieve effect van 

een overstortgebeurtenis. 

Voor de minimum effectieve waterdiepte hanteert HHNK voor hoofdwaterlopen 0,8 m en 

voor secundaire watergangen 0,6 m. Dit wordt in principe aangehouden voor de 

cultuurlijke en natuurvriendelijke watergangen. Daarbij geldt voor de natuurvriendelijke 

watergangen wel de ambitie voor een gemiddeld grotere en gevarieerde waterdiepte. Dit 

biedt veel kansen voor ecologische ontwikkeling met gevarieerde water- en oevervegetatie. 

Plaatselijk diepere delen, 1,5 m diep of meer, zijn bijvoorbeeld belangrijk voor 

overwintering van vissen. Een grotere waterdiepte beperkt bovendien de risico’s voor 

opwarming in de zomer en overmatige algen- en kroosgroei, die daarmee gepaard kan 

gaan. Ook ondiepere delen zijn gewenst voor de ontwikkeling van waterplanten, 

bijvoorbeeld door plasbermen of flauwe onderwatertaluds. De onderwatervegetatie is 

belangrijk als paaiplaats en schuilplaats voor vissen. 

Doorstroming - De doorstroming van watergangen in stedelijk gebied is belangrijk voor de 

kwaliteit en beleving van het water, zeker in drogere perioden in de zomer. Voor zowel 

natuurvriendelijke als cultuurlijke watergangen is de wens dat ze doorspoelbaar zijn. Dit 

betekent dat er in droge, warme perioden water vanuit de boezem kan worden ingelaten 

om het stedelijk water in beweging te houden en te verversen of door circuleren met 

bijvoorbeeld een circulatiegemaal. Stagnant water, zoals in kopsloten, is ongewenst omdat 

het risico’s geeft voor opwarming van het water en een overmatige algen- en kroosgroei.  
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Voor natuurvriendelijke watergangen is de wens dat alle watergangen doorspoelbaar zijn. 

Voor cultuurlijke watergangen mag incidenteel stagnant water optreden. Hierbij wordt wel 

rekening gehouden, dat op deze doodlopende watergangen geen riooloverstorten 

uitkomen. 

Sliblaag – De kwaliteit en de dikte van de sliblaag in watergangen heeft effect op de 

waterkwaliteit. Organische stof in het slib geeft bijvoorbeeld een zuurstofvraag en 

voedingsstoffen kunnen worden nageleverd. Voor natuurvriendelijke watergangen wordt 

aangesloten bij de ambities voor viswater van HHNK, zoals ook voor het zuurstofgehalte. 

Voor visecologische streefbeelden wordt een sliblaag van 20 cm bij een waterdiepte van 1 

m aangehouden. In het streefbeeld van de functie viswater van HHNK is dit vertaald als 30 

cm slib bij 1,5 m diepte. In cultuurlijke watergangen is de ambitie minder hoog. Hier mag 

een iets grotere sliblaag aangroeien voordat er gebaggerd wordt, maximaal 30 cm. Echter 

een (te) dikke baggerlaag kan een remmend effect hebben op de ontwikkeling van 

waterplanten. 

Zuurstofgehalte – Het zuurstofgehalte in het water is van belang voor het voorkomen van 

fauna, zoals vissen. Als het zuurstofgehalte te laag is kan deze vissterfte tot gevolg hebben. 

Voor de functie stedelijk water is in het provinciaal waterhuishoudingplan een minimum 

zuurstofgehalte van 3 mg O2/l geformuleerd. Deze waarde wordt ook gehanteerd door 

HHNK.  

Voor de natuurvriendelijke watergangen wordt in het waterplan een hogere ambitie 

nagestreefd. Met name voor vissen is een hoger zuurstofgehalte gewenst om goede 

omstandigheden te realiseren voor een gevarieerdere vissamenstelling. HHNK heeft voor 

alle watergangen met een viswaterfunctie een zuurstofnorm van 6 mg/l, conform het 

provinciaal waterhuishoudingplan. Dit geldt onder andere voor alle boezemwateren. Voor 

de natuurvriendelijke wateren in het stedelijk gebied van Purmerend wordt daarom ook 

gestreefd naar 6 mg O2/l. 

Belasting uit riolering -  Overstorten uit gemengde riolering hebben verschillende effecten 

op de waterkwaliteit in het ontvangend oppervlaktewater. Het zuurstofgehalte kan direct 

na een overstort sterk dalen door de zuurstofvraag van organische stof in het 

overstortwater. Daarnaast zorgt overstortwater ook voor een belasting met 

voedingsstoffen, dit draagt bij aan eutrofiëring van het water. Een effect op langere termijn 

is de aangroei van de sliblaag, die een bron van voedingstoffen en verontreiniging kan zijn 

en invloed heeft op de kwaliteit van het bovenstaande water.  

Deze effecten van overstorten maken het realiseren van de ambitie voor natuurvriendelijk 

water voor zuurstofgehalte en sliblaag lastig. Vandaar dat de wens is, dat er geen 

gemengde overstorten op natuurvriendelijk water lozen. Voor cultuurlijk water zijn de 

overstorten alleen op robuustere watergangen met voldoende volume en doorstroming 

gewenst, zodat overstortgebeurtenissen lokaal geen knelpunt vormen. 
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3 Huidige situatie 

3.1 Waterkwaliteit en ecologie 

3.1.1 Veldbezoek 

Tijdens een veldbezoek in de zomer van 2005 is gekeken naar: 

- Overstorten met hoogste knelpuntenscores; 

- Beeld per wijk van watersysteem en inrichting; 

- Bekende knelpunten bij gemeente en HHNK. 

De bevindingen zijn verwerkt in dit hoofdstuk. In de Boterbloemstraat in de wijk De Gors is 

een knelpunt bekend bij HHNK. Daar zijn klachten van bewoners over overmatige 

kroosgroei (linkerfoto). 

 

Figuur 3.1 Voorbeelden van effecten van wonen aan het water. 

3.1.2 Overstorten gemengde riolering 

In Purmerend liggen er in de oudere wijken (van voor 1970) gemengde rioleringsstelsels. 

Dit zijn de wijken Binnenstad, Overwhere, Wheermolen en De Koog. In Figuur 3.2 zijn de 

rioleringsdistricten weergegeven binnen Purmerend met de typen rioleringsstelsels. In de 

nieuwere wijken De Gors, Molenkoog, De Purmer en Weidevenne liggen (verbeterd) 

gescheiden rioleringsstelsels.  
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Figuur 3.2 Rioleringsdistricten in Purmerend met gemengde, gescheiden, verbeterd gescheiden 

rioolstelsels en combinaties daarvan. 

Voor het effect van de riolering op het oppervlaktewater wordt met het oog op de 

waterkwaliteit vooral gekeken naar de overstorten van de gemengde riolering. Door de 

vrachten van onder andere zuurstofvragende, organische stoffen en zware metalen kunnen 

die een nadelig effect op de waterkwaliteit hebben. 

Voor het inventariseren van de overstorten die mogelijk een knelpunt opleveren in het 

oppervlaktewater is de Knelpunten Analyse Methode (KAM) geschikt. Op basis van de 

diepte, breedte en doorstroming van de ontvangende watergang en de belasting vanuit de 

overstort wordt een rapportcijfer uitgerekend tussen 1 en 10. Hoe hoger de score des te 

groter het knelpunt (Bijlage I).  

Daarnaast is er de Visuele Inspectie Methode (VIM) waarbij tijdens een veldbezoek wordt 

gekeken naar de kwaliteit van het water, naar vuil, stank en de staat van onderhoud. Op 

basis van de VIM wordt ook een cijfer tussen 1 en 10 toegekend aan een overstort , 

waarvoor net als voor de KAM geldt hoe lager hoe beter. Deze gegevens voor KAM en 

VIM per overstort waren beschikbaar bij HHNK. 

Door de scores van KAM en VIM te middelen wordt per overstort een genuanceerder 

rapportcijfer gegeven waarbij niet alleen de fysieke, theoretische kenmerken van de 

watergang en overstort worden meegenomen, maar ook al een beeld vanuit het veld is 

toegevoegd aan het oordeel. Dit is belangrijk, omdat met alleen de KAM score overstorten 

met een vergelijkbare score in de praktijk een heel ander beeld kunnen geven. Dit komt 
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doordat bijvoorbeeld de keurdiepte afwijkt van de praktijk. In het veld is te zien is of er een 

negatief effect op de waterkwaliteit optreedt. 

Figuur 3.3 toont twee overstorten met eenzelfde score die er in de praktijk heel verschillend 

uitzien. Bijvoorbeeld bij een overstort in een hele kleine watergang kan een geringe 

belasting al voor een hoge score zorgen, terwijl in een ruime watergang de mate waarin 

deze doorstroomd kan worden en de vuilvracht bijvoorbeeld tot een hoge score kunnen 

leiden. 

 

Figuur 3.3 Twee overstorten met dezelfde score met de knelpunten analyse methode (8). Links: 

Goudenregenstraat, rechts: Westervenne. 

 

Als de gemiddelde score van KAM en VIM boven 4,5 is, is een overstort een aandachtspunt 

dat nader onderzoek nodig heeft. Bij een score boven 8,5 zijn er zonder twijfel maatregelen 

nodig. In Figuur 3.4 zijn de overstorten van gemengde riolering aangegeven. Met rood zijn 

de overstorten omcirkeld die een gemiddelde KAM/VIM score hoger dan 8,5 hebben. Alle 

overstorten komen uit in een kopsloot en hebben geringe dieptes: 

- 60667: Kopsloot met gering overstortvolume, maar slechts 10 cm diep; 

- 60635: Kopsloot van 40 cm diep met groter overstortvolume; 

- 20181: Kopsloot van 20 cm diep, met slecht water; 

- 60409: Kopsloot van 30 cm diep, met zeer slecht water; 
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Figuur 3.4 Overstortlocaties van gemengde riolering. Met rood aangegeven overstorten die met het 

gemiddelde van knelpunten analyse methode en visuele inspectie methode hoger scoren dan 8,5 en 

met groen de overstorten die lager scoren dan 4,5. Alle andere overstorten scoren tussen 4,5 en 8,5 

(Bron: HHNK).  

 

De overstorten die een score lager dan 4,5 hebben zijn groen omcirkeld. Dat zijn alleen de 

overstorten die op het Noordhollands Kanaal lozen, dat komt omdat het kanaal een ruim 

gedimensioneerde watergang met goede doorstroming is. Alle overige overstorten 

behoeven nader onderzoek om de aard, omvang en ernst van het knelpunt vast te stellen. 

Overstorten met een vergelijkbare score kunnen namelijk verschillende redenen hebben 

waardoor de hoge score wordt veroorzaakt.  

3.1.3 Emissie uit riolering 

Voor de emissie uit de riolering is in het waterplan van 2001 een maatregelenpakket 

opgesteld voor het realiseren van de basisinspanning. Dit bestond uit het aanleggen van 

zeventien randvoorzieningen. Bij de actualisatie van het waterplan staat deze doelstelling 

niet ter discussie. Wel wordt gekeken of dezelfde emissiereductie gerealiseerd kan worden 

met meer duurzame maatregelen, die in lijn zijn met de recente ideeën over omgang met 

hemelwater in stedelijk gebied. 

De berekende emissiereductie voor het behalen van de basisinspanning, zoals beschreven in 

het rapport ‘Aanvulling basisrioleringsplan 2000’, moet dus ook met een alternatief 

700004 
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maatregelenpakket behaald worden. Deze berekende emissie voor de basisinspanning geldt 

daarom als referentie voor het nieuwe scenario. 

Voor de basisinspanning is het gebruikelijk, dat zowel naar volumes als naar de Chemisch 

Zuurstofverbruik (CZV) vrachten wordt gekeken om de benodigde emissiereductie te 

kunnen bepalen. Hiertoe worden eerst de jaar- en piekvolumes berekend van de 

overstorten op basis van een 10-jarige neerslagreeks, deze volumes worden vergeleken met 

de referentie. 

Voor de CZV emissie worden aan de volumes in piek- en jaarsituatie theoretische 

concentraties toegekend waarmee een vracht kan worden berekend. Hierbij wordt rekening 

gehouden met maatregelen die tot reductie van de CZV emissie leiden, zoals 

randvoorzieningen waarvan wordt aangenomen dat 45% bezinkt. 

De gemeente Purmerend heeft in 1998 en 1999 metingen verricht aan de volumes en 

Biologisch Zuurstofverbruik (BZV) en CZV gehalten. Van de zeven metingen bleek er één 

niet representatief. Van de overige zes overstortgebeurtenissen is het gemeten volume 

vergeleken met het berekende volume met een modelsimulatie. Geconcludeerd wordt, dat 

het gemeten overstortvolume circa 20% van de gesimuleerde overstortvolumes bedraagt. 

Van het overstortende water zijn het BZV gehalte en het CZV gehalte gemeten. Voor de 

zes overstortgebeurtenissen is de gemiddelde CZV concentratie 73 mg/l. Dit is veel lager 

dan de concentraties die door de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) worden 

gehanteerd voor het berekenen van de theoretische vuilemissie: 250 mg/l voor het 

jaarlijkse volume en 400 mg/l voor de piekvolume. 

Omdat de gemeten CZV concentratie veel lager is dan de theoretische waarde van de CIW 

wordt voorgesteld om de emissie van de gemengde riolering alleen te toetsen op volume 

en niet op CZV vracht. Hiertoe wordt de berekende emissie vergeleken met de emissie na 

maatregelen uit het basisrioleringsplan en waterplan 2001. 

3.1.4 Waterbodemkwaliteit 

In het baggerplan is de waterbodemkwaliteit geïnventariseerd. Er zijn een aantal locaties 

waar slib met hoge vervuilingklassen worden gevonden. Zes overstorten van de gemengde 

riolering worden in verband gebracht met verontreinigde waterbodems op verschillende 

locaties. Bij Montferland wordt de hoge klasse veroorzaakt door minerale olie evenals bij 

het Uitvaartcentrum Kooiman. Bij de Heerengracht en de Emmakade vormen metalen het 

probleem. Bij Sporthal de Beukenkamp is de reden van de hoge klasse onbekend. In het 

uitvoeringsprogramma van het baggerplan is bij het opstellen van de planning rekening 

gehouden met de klasse, doorstroming en functie.  

 

3.2 Waterkwantiteit 

3.2.1 Waterhuishouding 

Het watersysteem van de gemeente Purmerend ligt in verschillende waterhuishoudkundige 

eenheden, van elkaar gescheiden door de boezemwaterlopen. In onderstaande figuur zijn 

alle bemalingseenheden en peilgebieden weergegeven die deel uitmaken van de gemeente 

(Figuur 3.5).  

Door en langs Purmerend lopen verschillende boezemwateren: de Where, de 

Purmerringvaart, ringvaart Wijde Wormer en de Beemsterringvaart maken deel uit van de 
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Schermerboezem. Het Noordhollandsch kanaal maakt behalve van de Schermerboezem 

ook deel uit van de Waterlandse Boezem (Figuur 3.6). 

 

 

 

Figuur 3.5 Bemalingseenheden en peilgebieden in Purmerend. 
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Figuur 3.6 Boezemstelsel rondom Purmerend (lichtblauw = Waterlandse Boezem, groen = 

Schermerboezem, grijs = anders). 

Voor het op peil houden van het water in Purmerend kan water worden ingelaten vanuit 

de boezem en bij wateroverschot kan er water worden uitgemalen. In Figuur 3.7 zijn de 

kunstwerken voor inlaten en uitmalen aangegeven. De inlaten hebben de kleur van de 

peilgebieden waar ze bij horen. 
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Figuur 3.7 Kunstwerken voor inlaten en uitmalen van water. 
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Figuur 3.8 Afwateringsrelaties. 

In Figuur 3.8 zijn de afwateringsrelaties weergegeven tussen de verschillende peilgebieden. 

De afwateringsrelaties naar de boezem zijn niet weergegeven, maar de betreffende 

peilgebieden zijn wel in een andere kleur weergegeven.  
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Figuur 3.9  Kunstwerken in het watersysteem van Purmerend: duikers, bruggen, stuwen, inlaten en 

gemalen. 

Binnen het watersysteem van Purmerend liggen veel kunstwerken: duikers, stuwen, en 

bruggen (Figuur 3.9) en de breedte van de watergangen verschilt (Figuur 3.10). 
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Figuur 3.10 Breedte van de watergangen in Purmerend. 

3.2.2 Wateroverlast 

Om een beeld te krijgen van de knelpunten voor wateroverlast en inundatie binnen de 

gemeente Purmerend is een faalkansenanalyse uitgevoerd. Op basis van de bestaande 

BWN database is het volledige watersysteem geschematiseerd in SOBEK-RR. Voor 

Baanstee-Noord is de database geactualiseerd en de oppervlakken verhard en open water 

zijn per peilgebied gecontroleerd met behulp van het rioleringsmodel en het CF-model. 

Voor Weidevenne is de database nog niet geactualiseerd. 

Het SOBEK-RR model is doorgerekend met een 100-jarige neerslagreeks voor het midden 

scenario 2050. De berekende maximum waterstanden zijn statistisch verwerkt waarna voor 

elk peilgebied een waterstand-overschrijdingskansgrafiek is gemaakt. De waterstand-

overschrijdingskansgrafiek is voor elk peilgebied uniek en wordt bepaald door de 

combinatie van alle factoren die de waterstanden beïnvloeden. De grafiek vormt daarmee 

als het ware de unieke “vingerafdruk” van het deelgebied. 

Het toetsingskader waaraan het watersysteem moet voldoen wordt in eerste instantie 

vastgelegd met normen. Voor deze studie zijn de NBW werknormen voor inundatie en 

overlast weergegeven in Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 NBW Werknormen voor inundatie en overlast, grasland wordt niet op overlast getoetst 

 Inundatie Overlast 

Grondgebruik Maaiveld 

criterium 

Herhalingstijd Criterium Herhalingstijd 

Stedelijk & industrie 0% 1:100 jaar Overstortdrempel 1:25 jaar 

Hoogwaardige land- en (glas)tuinbouw 1% 1:50 jaar Halve drooglegging 1:25 jaar 

Akkerbouw 1% 1:25 jaar Halve drooglegging 1:15 jaar 

Grasland 5% 1:10 jaar - - 

 

3.2.3 Normering inundatie 

Een belangrijk aspect van de normering is het vaststellen van de toetshoogten, oftewel bij 

welke waterstand is er sprake van (beginnende) inundatie. De hoogte, waarbij dit plaats 

vindt is de zogenaamde toetshoogte. Een eerste inschatting kan met behulp van een GIS-

analyse van het grondgebruik (LGN4) en het AHN-hoogtebestand worden bepaald, maar 

deze dienen vervolgens te worden gecorrigeerd op basis van gebiedskennis.  

3.2.4 Normering overlast 

De toetshoogte voor overlast wordt bepaald met behulp van de drooglegging. Er is 

aangenomen dat de drooglegging het verschil is tussen het 10% maaiveldniveau en het 

streefpeil. Ook de toetshoogte overlast is gecorrigeerd op basis van gebiedskennis. Voor de 

peilgebieden in stedelijk gebied is rekening gehouden met de rioolstelsels. In gebieden met 

gemengde riolering is de laagste overstortdrempelhoogte als toetshoogte genomen. Voor 

de peilgebieden met (verbeterd) gescheiden riolering geldt een maximaal verschil tussen de 

toetshoogte en het streefpeil die afhankelijk is van de hoogte waarop regenwateruitlaten 

zijn aangelegd. 

Het systeemgedrag en de normen zijn vastgesteld, de vraag is nu: in welke peilgebieden 

wordt de norm wel en in welke niet gehaald? De toetsing aan de normen wordt uitgevoerd 

door voor elk peilgebied te controleren of het systeemgedrag, het faalgebied doorsnijdt. In 

Figuur 3.11 is de toetsing van een peilgebied aan de inundatienormen gevisualiseerd, in dit 

voorbeeld voldoet het peilgebied aan de gestelde norm. Op deze wijze is voor elk 

peilgebied bepaald of het peilgebied aan de normen voldoet. In bijlage II staan de 

toetshoogten per peilgebied. 
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Figuur 3.11 Toetsing van het systeemgedrag aan de normering. In dit voorbeeld passeert het 

systeemgedrag (blauwe lijn) de normering (stippen) onderlangs: het peilgebied voldoet aan de 

normering. 

In onderstaande figuur zijn de percentages open water opgenomen van de peilgebieden. 

De gebieden met de laagste percentages open water zijn over het algemeen ook de 

gebieden waarin de grootste waterstandstijgingen optreden. Daardoor zijn dat ook de 

gebieden die als eerste niet voldoen aan de normering (Zie volgende paragraaf). 

 

Figuur 3.12 Percentage open water in de peilgebieden in Purmerend. 
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3.2.5 Huidige situatie 

In Figuur 3.13 en Figuur 3.14 zijn de toetsingsresultaten voor inundatie en overlast 

weergegeven voor het huidige watersysteem bij het midden klimaatscenario 2050. In 

bijlage II zijn de toetsingsresultaten in een tabel opgenomen. In Tabel 3.2 is een 

samenvatting van de toetsingsresultaten voor de gemeente Purmerend weergegeven, 

zowel voor de inundatie als de overlastnorm. 

 

Tabel 3.2 Toetsing van het systeemgedrag aan de normen voor inundatie en overlast binnen de 

gemeente Purmerend. 

 Aantal falende peilgebieden (totaal 30) 

 Grasland Akkerbouw Glastuinbouw Stedelijk Totaal 

Inundatie 5 1 1 3 8 

Overlast - 2 3 6 8 

 

Binnen de gemeente Purmerend falen er voor de inundatienorm drie peilgebieden op 

stedelijk gebied. De peilgebieden die falen op de overlastnorm bevinden zich voornamelijk 

in De Gors en Overwhere. De berekende waterstand voor de falende peilgebieden ligt 

vrijwel altijd ruim boven de toetshoogte. 

Voor de gebieden die wel aan de normering voldoen, geldt dat er geen “norm-opvulling” 

mag plaatsvinden. Dit betekent concreet, dat de huidige situatie niet mag verslechteren en 

dat bij een toename van het verharde oppervlak, compenserende berging moet worden 

aangelegd. 
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Figuur 3.13 Toetsing van het huidige watersysteem aan de norm voor inundatie voor het midden 

klimaatscenario 2050. 
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Figuur 3.14 Toetsing van het huidige watersysteem aan de norm voor overlast voor het midden 

klimaatscenario 2050. 

3.2.6 Grondwater 

Er zijn in de gemeente Purmerend geen klachten bekend over grondwateroverlast. 

Eventuele klachten zijn waarschijnlijk te wijten aan een beperkte (lokale) drainage van de 

percelen. 
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3.3 Inrichting en beleving 

De inrichting van de watergangen in Purmerend is duidelijk verschillend per wijk: 

bijvoorbeeld brede, ruim gedimensioneerde watergangen in De Gors uit de rijke jaren ‘70, 

een sober watersysteem met een centrale waterpartij in de Wheermolen uit de jaren ’60 en 

een fijnmazig watersysteem in De Purmer, gebaseerd op de oude droogmakerij. 

In de huidige situatie komt de inrichting voor een deel al overeen met de streefbeelden 

voor de cultuurlijke en natuurvriendelijke watergangen. Dit komt omdat deze 

onderverdeling correspondeert met de keuze in de nota Water en oevers in traditionele, 

ruige en natuurvriendelijke oevers. Oorspronkelijk waren veel watergangen beschoeid. Als 

de beschoeiing aan vervanging toe is, wordt deze in cultuurlijke watergangen vervangen en 

in natuurvriendelijke watergangen wordt een plasberm aangelegd. 

 

Figuur 3.15 Weidevenne: de particuliere oever is cultuurlijk en de openbare oever natuurvriendelijk. 

 

3.4 Afvalwaterketen 

In 2004 is voor de zuiveringskring Beemster een optimalisatiestudie (OAS) uitgevoerd met 

het hoogheemraadschap en de acht betrokken gemeenten, waaronder Purmerend. Uit 

deze studie is naar voren gekomen, dat het reduceren van de afvoer van de gemeenten 

naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) het meest voordelig is voor de 

zuiveringskring in zijn geheel. In dat geval hoeft namelijk geen kostbare uitbreiding bij de 

RWZI plaats te vinden met een extra nabezinktank.  

De gemeente Purmerend is de grootste gemeente binnen de zuiveringskring. De reductie 

van de aanvoer naar de RWZI wordt daarom in Purmerend gerealiseerd door sturing van de 

rioolgemalen van de verbeterd gescheiden stelsels. Hiermee wordt de afvoer van 

hemelwater naar de RWZI een paar uur na aanvang van een regenbui gestaakt en wordt 

het hemelwater naar het oppervlaktewater gebracht. Dus na een paar uur gaat het 

rioolstelsel functioneren als een gescheiden stelsel. Hiervoor is een besturingssysteem nodig 

voor het aansturen van de gemalen van het verbeterd gescheiden stelsel.  
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Figuur 3.16 Schematisch overzicht van de zuiveringskring Beemster waar de gemeente Purmerend 

onderdeel van uitmaakt. 

De afspraken gemaakt in de OAS studie over afname en hoeveelheden ingezameld 

afvalwater worden in dit waterplan als randvoorwaarde meegenomen. Ter compensatie 

van de afname van de afvoer naar de RWZI is afgesproken dat de capaciteit van het 

poldergemaal zal worden vergroot.  

In de OAS berekeningen is rekening gehouden met de maatregelen die gemeenten en 

HHNK doen om te voldoen aan de basisinspanning en waterkwaliteitsspoor c.q. de 

afnameverplichting in 2015. Welke maatregelen de gemeente treft om de emissiereductie 

uit de gemengde riolering te realiseren staat in principe los van het OAS traject.  

De gemeente is vrij om de maatregelen te kiezen om de gewenste emissiereductie uit de 

gemengde riolering te realiseren, mits hiervoor de benodigde Wvo vergunning wordt 

aangevraagd en verleend.  

In dit waterplan wordt ingezoomd op mogelijke maatregelen in de gemengde riolering om 

aan de benodigde emissiereductie te voldoen. 

3.5 Beheer en onderhoud 

De gemeente heeft voor de riolering een beheerorganisatie ingericht naar wijken zoals 

weergegeven in Figuur 3.17. 

  

Figuur 3.17 Wijkindeling gemeente Purmerend. 
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Een deel van de watergangen wordt onderhouden door de gemeente en een deel door het 

hoogheemraadschap. Vaak is de verdeling zo, dat het hoogheemraadschap de primaire 

watergangen onderhoud en de gemeente of derden de secundaire watergangen. Voor de 

watersystemen van Baanstee-Noord en Weidevenne zijn al afspraken voorbereid, waarin 

het hoogheemraadschap het onderhoud overneemt van de gemeente. 

 

 

Figuur 3.18 Overzicht van type watergangen in Purmerend: primair en secundair/tertiair. 
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4 Analyse en maatregelen 

4.1 Riolering 

4.1.1 Maatregelen voor emissiereductie 

Voor de emissie uit de overstorten van de gemengde riolering is gekeken naar een 

alternatief maatregelenpakket in plaats van de eerder voorgestelde zeventien 

randvoorzieningen. In het kader van de vernieuwde inzichten in omgang met hemelwater is 

gekeken naar afkoppelen. Voor riooldistricten waar de riolering op termijn aan vervanging 

toe is, is gekeken naar integrale vervanging van het gemengde stelsel.  

In onderstaande tabel zijn de gemengde rioleringsgebieden opgenomen. In de wijken 

Overwhere-Zuid en Wheermolen (riooldistricten 1, 2 en 3) is de riolering binnenkort aan 

vervanging toe en dan zal het gemengde stelsel worden vervangen door een gescheiden of 

verbeterd gescheiden stelsel. Omdat niet duidelijk is wanneer de vervanging daadwerkelijk 

plaatsvindt, zijn deze maatregelen apart beschouwd.  

In de wijken De Koog en Overwhere-Noord (riooldistricten 5 en 6) wordt door de 

gemeente momenteel 15,6 ha afkoppelen concreet voorbereid. De realisatie zal in de 

komende jaren (tot 2010) gebeuren. Voor de wijken met gemengde stelsels, waarin nog 

geen concrete afkoppelplannen zijn gemaakt (en ook geen integrale vervanging op het 

programma staat) is een inschatting gemaakt van het mogelijk af te koppelen oppervlak. 

Dit percentage is vastgesteld op 20%, oftewel 9,8 ha in totaal. 

Tabel 4.1: Maatregelen in het rioolstelsel. 

Riooldistrict Wijknaam Maatregel 

1 Overwhere-Zuid integrale vervanging: gescheiden stelsel 

2 Overwhere-Zuid integrale vervanging: gescheiden stelsel 

3 Wheermolen integrale vervanging: gescheiden stelsel 

4 West 20 % afkoppelen (= 0,9 ha) 

5 De Koog 3.6 ha afkoppelen 

6 Overwhere-Noord 12.0 ha afkoppelen 

7 Binnenstad-Zuiderpolder 20 % afkoppelen (= 8,3 ha)  

19 Gors-Noord 20 % afkoppelen (= 0,6 ha) 

 

Met het rioleringsmodel is eerst het afkoppelscenario doorgerekend. Vervolgens is ook 

gekeken naar het effect van de rioolvervanging in Overwhere-Zuid en Wheermolen. In 

onderstaand figuur is de gemiddelde jaar- en piekvolumen weergegeven van de referentie 

situatie, de situatie na 25 ha afkoppelen en tenslotte de situatie na 25 ha afkoppelen en 

vervanging van de riolering in Overwhere-Zuid en Wheermolen.  

Met alleen afkoppelen wordt vrijwel dezelfde reductie in jaaremissie bereikt als met de 

aanleg van 17 bergbezinkvoorzieningen. Uitgangspunt hierbij is wel, dat de berging in de 

gemengde riolering niet wordt verkleind na afkoppelen en dat de afvoer naar de zuivering 

ongewijzigd blijft. Het vervangen van de gemengde riolering door een (verbeterd) 

gescheiden riolering zal vervolgens tot een drastische reductie van de jaar- en piekemissies 

leiden. Het vervangen van de riolering is een kostbare maatregel en zal in de eerste plaats 
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worden uitgevoerd vanuit het functioneren van de riolering zelf en niet vanuit de 

overstortproblematiek.  
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Figuur 4.1 Jaarvolume en piekvolume uit de overstorten van gemengde riolering in de referentie 

situatie (met 17 BBB’s), na afkoppelen van 25 ha en na 25 ha  afkoppelen samen met integrale 

vervanging van verouderde gemengde rioolstelsels. 

Maatregel: in het GRP uitwerken waar wordt afgekoppeld en welke overstorten gesloten 

kunnen worden, rekening houdend met de locaties van afkoppelgebieden en het  

ambitieniveau van het ontvangend oppervlakte water. 

 

Maatregel: in het GRP een plan uitwerken om de actuele toestand van de riolering 

nauwkeuriger in kaart te brengen en op basis hiervan een plan voor de rioolverbetering en 

rioolvervanging uit te werken. 

4.1.2 Effect afkoppelen op wateroverlast 

Het afkoppelen van verhard oppervlak betekent, dat er minder water via de riolering naar 

de zuivering wordt afgevoerd en er meer op het oppervlaktewater wordt geloosd. Hierdoor 

zullen hogere waterstanden optreden. Om dit effect te kwantificeren zijn 

modelberekeningen uitgevoerd.  

De oppervlakken, die volgens het afkoppelscenario worden afgekoppeld, zijn omgerekend 

van riooldistrict naar peilvakniveau. Per riooldistrict is bekeken op welke peilgebieden de 

overstorten zijn aangesloten. Voor de riooldistricten waarvan de overstorten naar 

verschillende peilgebieden lozen, is de verhouding van het aantal overstorten per peilgebied 

genomen om het oppervlak te verdelen.  

De resultaten van de toetsing voor het afkoppelscenario zijn weergegeven in Figuur 4.2 en 

Figuur 4.3. In Tabel 4.2 is een samenvatting van de toetsingsresultaten voor de gemeente 

Purmerend weergegeven zowel voor de inundatie- als de overlastnorm. 

Tabel 4.2 Toetsing van het systeemgedrag aan de normen voor inundatie en overlast. 

 Aantal falende peilgebieden (totaal 30) 

 Grasland Akkerbouw Glastuinbouw Stedelijk Totaal 

Inundatie 7 1 1 3 10 

Overlast - 2 3 6 8 
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Figuur 4.2 Toetsing van het watersysteem aan de norm voor inundatie voor het afkoppelscenario. 

 

Figuur 4.3 Toetsing van het watersysteem aan de norm voor overlast voor het afkoppelscenario. 
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Door het afkoppelen zijn er twee extra peilgebieden in De Koog die falen op de 

inundatienorm voor grasland. In peilgebied 5741-1 is de berekende waterstand met 7 cm 

gestegen als gevolg van het afkoppelen. In peilgebied 5741-3 is die stijging slecht 1 cm, 

waardoor de norm voor grasland wordt overschreden. Ook in de overige peilgebieden in 

De Gors, Overwhere en De Koog stijgt de berekende waterstand licht als gevolg van het 

afkoppelen. De stijging leidt niet tot een overschrijding van de normen, maar het 

uitgangspunt van het hoogheemraadschap is dat de situatie niet mag verslechteren. Ook 

als een gebied aan de norm voldoet mag er geen “opvulling van de norm” plaatsvinden. 

Wel moet worden bedacht dat er een verschil is in een toename van het verhard oppervlak 

en een wijziging in de wijze van riolering van bestaand verhard oppervlak.    

De situatie is dat er enerzijds vanuit het waterschap een aantal voorgenomen maatregelen 

zijn om wateroverlast te voorkomen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met 

toekomstige wijzigingen in het gemeentelijke rioolstelsel. Voorgesteld wordt om in een 

aparte deelstudie een integraal maatregelenpakket samen te stellen rekening houdend met 

de toekomstige wijzigingen in het rioolstelsel en het klimaat (2050).  

Uitgangspunten voor de financiering van de maatregelen is dat het waterschap 

verantwoordelijkheid is voor het op orde brengen van het watersysteem (rekening houdend 

met het midden klimaatscenario voor 2050) en de gemeente verantwoordelijk is voor het 

compenseren van de extra afvoer ten gevolge van toename van de verharding c.q. 

versnelde afvoer naar het oppervlaktewater. De compensatie hoeft niet één op één te 

geschieden en kan in tijd en plaats worden verschoven. Door een zogenaamde waterbank 

op te stellen kan het verschil in tijd en ruimte worden bijgehouden en op iets langere 

termijn worden verdisconteerd. 

Nota Bene: door het afkoppelen van verhard oppervlak wijzigt de totale belasting op het 

open water feitelijk niet. Wel kan het zijn dat de verdeling van de belasting in ruimte en tijd 

verandert, waardoor lokaal extra waterstandstijgingen optreden die moeten worden 

gecompenseerd.   

Maatregel: voorgesteld wordt om een integraal maatregelplan op te stellen, rekening 

houdend met de toekomstige situatie voor zowel klimaat als riolering. In deze studie moet 

gebruik worden gemaakt van een verbeterd en meer gedetailleerde model van het riool- 

en oppervlaktewatersysteem. 

 

4.2 Waterkwaliteit en ecologie 

4.2.1 Doorstroming 

Voor het bereiken van een goede waterkwaliteit is doorstroming en verversing vaak 

belangrijk. Door waterbeweging worden algen door de waterkolom bewogen, zodat ze 

zich niet permanent bovenin bevinden (waar ze het hardst groeien). Bovendien wordt door 

verversing, opwarming van het water tegengegaan, waardoor explosieve groei van kroos 

of algen kan worden voorkomen en negatieve gevolgen als daling van het zuurstofgehalte 

en vissterfte wordt vermeden. 

De doorstroming is het meest cruciaal in een droge, warme zomerperiode. Met een 

waterlopenmodel is de doorstroming bekeken in een droge zomerperiode. Er wordt wel 

water ingelaten voor peilaanvulling en verversing. Een beschrijving van de opbouw van het 

waterlopenmodel is opgenomen in bijlage III. In Figuur 4.4 zijn de resultaten gepresenteerd 

(voor een theoretische inlaatsituatie van 10 mm/dag: gedeeltelijk voor peilaanvulling en 

gedeeltelijk voor verversing).  
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Het watersysteem in Weidevenne zoals dat in het model is opgenomen, is nog de situatie 

voordat er nieuwbouw is gerealiseerd. In werkelijkheid is het watersysteem al aangepast 

aan de gerealiseerde nieuwbouw. Daarom wordt dit gebied in de verdere beschouwing niet 

meegenomen. Het nieuwe watersysteem in Weidevenne is ruim gedimensioneerd voor 

zowel watergangen als kunstwerken dus er worden geen knelpunten voor waterkwantiteit 

en –kwaliteit verwacht. 

In het noorden van Overwhere, nabij de ecologische zone bevindt zich een inlaat vanuit de 

boezem. De stroming in het noordelijke deel is hierdoor goed. In Overwhere zitten enkele 

watergangen met een minder goede doorstroming. Het betreft doodlopende watergangen 

waarop geen inlaat zit. In Overwhere staan twee gemalen; een in het noorden en een in 

het zuiden. Het merendeel van het inlaatwater wordt via het gemaal in zuidoost 

Overwhere uitgemalen en er is geen debiet over de stuwen tussen de twee peilvakken. 

In De Gors en Binnenstad is de doorstroming in ongeveer de helft van de watergangen 

goed of matig. Er zijn voldoende inlaten en er is vrijwel nergens stagnant water omdat er 

weinig doodlopende watergangen zijn. De singel om de Binnenstad is middels een lange 

duiker verbonden met De Gors. Bovenstrooms van de duiker zit een inlaat en 

benedenstrooms een stuw (peilscheiding -1.60 m NAP naar -1.80 m NAP). De duiker lijkt 

geen knelpunt op te leveren.  

In Purmer stedelijk zorgt een gemaal in samenhang met de inlaten voor een matige tot 

goede doorstroming. In Purmer stedelijk staat 1 gemaal in het noorden, verder is het 

peilvak begrensd door stuwen. In Baanstee-Noord wordt alleen water ingelaten als het 

onder het minimum peil komt en wordt de doorstroming geregeld door een 

circulatiegemaal.  

Maatregel: uitwerken oplossingen voor verbetering van de doorstroming door een 

optimale inzet van inlaatkunstwerken en circulatiekunstwerken. Vervolgens wordt 

aanbevolen om nieuwe verbindingen aan te leggen voor de doorstroming van de “dode 

takken”. 
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Figuur 4.4 Doorstroming in zomerperiode met inlaat vanuit de boezem voor peilaanvulling en 

verversing. 

4.2.2 Ecologie 

De watergangen met ambitie natuurvriendelijk maken onderdeel uit van ecologische 

verbindingen door de stad. Voor de migratie van flora en fauna is het van belang dat er 

geen obstakels zijn. Met een natuurvriendelijke inrichting van oevers kunnen goede 

omstandigheden worden gecreëerd voor de vestiging van water- en oeverplanten, 

waardoor een grotere biodiversiteit kan ontstaan (Figuur 4.5 en toelichting). 

Met name in het stedelijke gebied liggen veel (lange) duikers die een obstakel vormen. Op 

een aantal plaatsen vormen ook stuwen tussen peilgebieden een obstakel. Daarnaast zijn er 

geen mogelijkheden voor migratie vanuit de boezem naar de polder. De ambitie is om de 

oevers van de natuurvriendelijke watergangen natuurvriendelijk in te richten. Van belang is 

dat de natuurvriendelijke oevers niet versnipperd worden aangelegd, maar zo veel mogelijk 

aaneengesloten. Er zijn mogelijkheden om de natuurvriendelijke oevers te combineren met 

andere functies, zoals recreatie.  
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Figuur 4.5 Voorbeelden van oeverinrichting en de potenties voor ecologie. 

1. Harde oever: nauwelijks waterplanten, visgemeenschap die wordt gedomineerd door 

bodemwoelers. Dit resulteert in troebel water. 

2. Een oever met een plasberm. Hierin kunnen oeverplanten zich ontwikkelen. Deze zorgen voor 

betere omstandigheden voor fauna, waardoor er bijvoorbeeld meer algenbiomassa wordt opgegeten. 

Hierdoor wordt het water helderder en krijgen ondergedoken waterplanten meer kans om zich te 

vestigen. 

3. Een natuurvriendelijke oever met een vloeiende overgang van land naar water. Dit biedt veel 

verschillende micromilieus waar flora en fauna van kan profiteren. Het heldere water biedt goede 

omstandigheden voor ondergedoken waterplanten en een andere visgemeenschap met meer 

roofvissen. 
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Figuur 4.6 Kunstwerken in watergangen: bruggen, duikers, stuwen, gemalen en inlaten. De 

watergangen met ambitie natuurvriendelijk zijn groen aangeduid. 

Barrières voor migratie van water- en oevergebonden fauna zijn bijvoorbeeld kleine duikers 

(onderstaande foto links). Voor vissen is een brede duiker waar veel licht invalt een grote 

verbetering (middelste foto). Voor oevergebonden soorten is het van belang dat de oever 

doorloopt. Dit kan opgelost worden met een brug die over de oevers heen reikt, zodat de 

oeverlijn gewoon doorloopt (rechterfoto). Onder de brug is voldoende lichtinval nodig 

zodat er ook water- en oeverplanten kunnen groeien. 

     

Figuur 4.7 Voorbeeld van verschillende manieren om barrières in ecologische verbindingszones op te 

heffen. Links: barrière is kleine duiker. Midden: doorvaarbare duiker/brug, maar oever is 

onderbroken. Rechts: barrière is opgeheven door brug waaronder de oever doorloopt. 

Maatregel: meenemen in het oeverplan; het opheffen van barrières in ecologische 

verbindingszones. 
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De overstorten van de gemengde riolering komen uit op de boezemwateren en 

polderwatergangen met de ambities natuurvriendelijk en cultuurlijk (Figuur 4.8). 

Afhankelijk van de ambitie, de doorstroming en de score in de KAM/VIM is er prioritering 

aan te geven welke overstorten na afkoppelen kunnen worden omgevormd tot 

nooduitlaten. 

 

Figuur 4.8 Deel van gemeente Purmerend waar gemengde rioolstelsels liggen en de ambitieniveaus 

van de watergangen waar overstorten op uitkomen. 

 

Maatregel: bij het uitwerken van de afkoppelmaatregelen in het GRP analyseren of er 

overstorten kunnen worden omgezet in noodoverlaat. De keuze van die overstorten o.a. 

baseren op KAM/VIM scores, zuurstofhuishouding en ambitieniveau van het 

oppervlaktewater  

4.3 Waterkwantiteit 

4.3.1 Hydraulische knelpunten 

In Purmer stedelijk wordt in de huidige situatie de afvoer naar Purmer landelijk noord 

ondersteunt met een gemaal, ook wel het ‘Zanussi-gemaal’ genoemd (Figuur 4.9). Dit 

gemaal heeft een maximum capaciteit van 48 m3/min. De afvoercapaciteit overstijgt de 

norm van 10 m3/min/100 ha van HHNK. Hiervoor is gecompenseerd in het ontwerp van 
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het watersysteem van Baanstee-Noord, door de afvoer vanuit Baanstee-Noord naar Purmer 

landelijk noord te verkleinen. 

Het gemaal is feitelijk een opvoergemaal. De afvoerroute vanaf het Zanussi-gemaal naar 

Purmer landelijk noord loopt via een apart peilvak met een iets hoger streefpeil (+0.10 m) 

met kruisende watergangen van Purmer stedelijk.  

 

Figuur 4.9 Het zogenaamde ‘Zanussi-gemaal’ in Purmer stedelijk. 

Met het waterlopenmodel is een hydraulische analyse uitgevoerd tijdens een afvoersituatie. 

Het totale verval over de watergang vanaf het Zanussi-gemaal tot aan de peilscheiding is 8 

cm over een totale lengte van 1750 m. Het blijkt dat er over duiker KDU-Q-27856 een 

maximaal verval optreedt van 5 cm. Het gemaal zou waarschijnlijk kunnen verdwijnen als 

de knelpunten worden opgelost door het vergroten van de duiker, het uitbaggeren van de 

watergang en het kiezen van alternatieve afvoerroutes voor een deel van het stedelijk 

water. 

 

Figuur 4.10 Dwarsdoorsnede van afvoerroute vanaf Zanussi-gemaal tot peilscheiding 

 

Maatregel: analyseren of de hydraulische knelpunten in afvoerroute vanaf Zanussi-gemaal 

te verhelpen zijn, zodat eventueel het Zanussi-gemaal op te heffen is.  
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4.3.2 Afwatering Purmer stedelijk 

Het stedelijk gebied in polder de Purmer watert momenteel in zijn geheel af op Purmer 

Noord en wordt van daaruit op de boezem uitgeslagen. In een deelstudie is onderzocht wat 

de effecten zijn als een deel van het stedelijk water via het zuidelijke poldergemaal wordt 

geloosd. Op basis van deze modelanalyses wordt geconcludeerd, dat het mogelijk is en dat 

daarmee eventuele overlast kan worden verschoven van het Noorden naar het Zuiden. 

Op basis van de resultaten wordt aanbevolen om een flexibele verdeling mogelijk te maken 

door een beweegbare stuw. Afhankelijk van de werkelijke situatie kan de stuw zodanig 

worden geregeld dat eventuele overlast gelijkmatig wordt verdeeld of wordt voorkomen 

dat er in een deel van het gebied overlast optreedt, terwijl er elders ruimte beschikbaar is.  

Maatregel: uitwerken flexibele verdeling afvoer Purmer stedelijk naar gemaal Purmer 

Noord en gemaal Purmer Zuid.  

4.3.3 Bescherming wateroverlast landelijk gebied 

In het Raamplan Bescherming tegen wateroverlast staat een aantal maatregelen gepland 

voor het plangebied (zie Tabel 4.3). De totale kosten voor het oplossen van de knelpunten 

zijn daarin geraamd op 9.7 miljoen (eenmalige kosten plus de beheerskosten).  

 

Tabel 4.3 Overzicht maatregelen, kosten en kosten/batenverhouding uit het Raamplan Bescherming 

tegen wateroverlast van HHNK. 

 ID 
Stuw-
verbredi
ng 

Slimme 
stuwen 

Extra 
gemaal-
cap. 
(m3/uur) 

Hectare 
extra 
open 
water 

K/B 
verhou-
ding 

Totale kosten 
(eenmalig en 
beheerskosten) 

Planning 
aanpak 

Purmerland oost 5841 1 4 -  0,04 € 261.000 2005-2007 

Purmer stedelijk 5801 1 - -  0,6 € 12.000 2011-2012 

De Gors 5721 1 - -  3,6 € 12.000 2014 

De Koog 5741 - 3 - 12 11,5 € 2.511.000 - 

Purmer landelijk zuid 5803 2 8 1600 10 19,5 € 3.146.000 2007-2015 

Hazepolder 5320 1 - - 0,5 100 € 109.000 - 

Overwhere 5742 - 1 -  100 € 62.000 - 

Purmer landelijk 
noord 

5802 2 - 1600 15 108,9 € 3.628.000 2007-2015 

Totaal  8 16 3200 37,5 - € 9.741.000 - 

 

De maatregelen genoemd in het raamplan zijn deels gebaseerd op de studie Bescherming 

Wateroverlast Noorderkwartier (BWN). Niet alle maatregelen zijn kosteneffectief, polders 

met een kosten-batenverhouding, die lager is dan 5, zijn kosteneffectief. Voor het 

uitvoeren van deze maatregelen neemt het hoogheemraadschap de volledige kosten op 

zich. Voor de overige maatregelen worden de kosten door het hoogheemraadschap betaald 

tot de kosten-batenverhouding 1,5. Met andere woorden er wordt door het 

hoogheemraadschap een bijdrage geleverd aan de niet-kostenefficiënte maatregelen tot 

een bedrag van 1,5 maal de baten. Voor de overige kosten worden alternatieve 

financieringsbronnen zoals subsidies gezocht, waarbij voor de financiering van de 

technische maatregelen (verbreding stuwen, automatiseren stuwen, uitbreiding 
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gemaalcapaciteit) binnen het hoogheemraadschap combinatiemogelijkheden worden 

gezocht. In totaal levert het hoogheemraadschap een bijdrage van € 0,9 miljoen aan de 

maatregelen binnen de gemeente Purmerend (zie Tabel 4.4).  

Tabel 4.4 Overzicht kosten, baten en bijdrage van het hoogheemraadschap aan de maatregelen. 

  

K/B 
verhou-
ding 

Totale 
kosten Baten 

Bijdrage 
HHNK 

Purmerland-oost 0,04 261.000 6.525.000 261.000 

Purmer stedelijk 0,6 12.000 20.000 12.000 

De Gors 3,6 12.000 3.000 12.000 

De Koog 11,5 2.511.000 218.000 327.000 

Purmer landelijk zuid 19,5 3.146.000 161.000 241.500 

Hazepolder 100 109.000 1.000 1.500 

Overwhere 100 62.000 1.000 1.500 

Purmer landelijk noord 108,9 3.628.000 33.000 49.500 

Totaal - 9.741.000 6.962.000 906.000 

 

De modellen die in het kader van onderhavig waterplan zijn opgezet, zijn een verbetering 

en verfijning van de modellen gebruikt in het kader van BWN studie. Aanbevolen wordt 

daarom om de voorgenomen maatregelen met de verbeterde modellen opnieuw te 

toetsten en desgewenst bij te stellen.  

- Kosteneffectieve polders met alleen technische maatregelen: Purmer stedelijk, De Gors, 

Purmerland-oost; 

- Polders waarin alleen technische maatregelen niet kosteneffectief zijn: Overwhere; 

- Niet kosteneffectieve polders waarin naast technische maatregelen ook ruimte voor 

waterberging nodig is: De Koog, Purmer landelijk zuid, Hazepolder, Purmer landelijk 

noord; 

- De Koog: faalt voor grasland op inundatie en voor overlast in stedelijk gebied, wordt 

herkend door beheerder. Geen lopende ruimtelijke en/of maatschappelijke 

ontwikkelingen die een bijdrage kunnen leveren aan realiseren van wateropgave; 

- Purmer landelijk noord en landelijk zuid: voldoen aan normen voor wateroverlast, 

maatregelen nodig voor bescherming bovenstroomse gebieden. Ruimtelijke 

ontwikkelingen die voor realiseren waterberging relevant kunnen zijn: 

o Ontwikkeling bedrijventerrein Baanstee-Noord 

o Aanleg Purmerbos 

o Zoeklocatie woningbouw Purmer zuid 

o Realisatie golfcomplex 

- Hazepolder: volgens beheerder kan worden volstaan met kleine verhoging van laagste 

overstortdrempel. Geen lopende ruimtelijke en/of maatschappelijke ontwikkelingen, die 

een bijdrage kunnen leveren aan realiseren van wateropgave. Volgens de gemeente 

bestaat er geen mogelijkheid voor het realiseren van extra open water. 

Maatregel: uitwerken maatregelen van het raamplan voor realiseren bescherming tegen 

wateroverlast, rekening houdend met verbeterde modellen en alternatieve afwatering van 

het stedelijk gebied met opheffing van Zanussi-gemaal.  



Waterplan Purmerend 

55 Definitief 

December 2005 

4.4 Inrichting en beleving 

4.4.1 Oevers 

Profielen uitwerken voor gewenste inrichting van oevers en watergang per ambitieniveau. 

Voor het realiseren van de oeveraanpassingen wordt aangesloten bij de vervangingstermijn 

van de beschoeiingen. Het aanpassen van de profielen kan ook met baggerwerkzaamheden 

worden gecombineerd.  

Maatregel: in het oeverplan profielen uitwerken voor de gewenste inrichting per type 

watergang.  

4.4.2 Waterdiepte en sliblaag 

Baggerplan uitvoeren en in onderhoudsplan eventueel planning watergangen aanpassen op 

basis van waterbodemkwaliteit en ambitieniveau. In het huidige baggerplan is al een 

prioritering gemaakt op basis van doorstroming, baggerklasse en functie. Deze komen niet 

in alle watergangen overeen met de in dit waterplan gekozen ambitieniveaus. In een 

actualisatie van het baggerplan kan dit worden aangepast. 

Maatregel: baggerplan uitvoeren en in onderhoudsplan eventueel wijzigingen aanbrengen 

in planning watergangen op basis van waterbodemkwaliteit en ambitieniveau.  

4.4.3 Ruimtelijke ontwikkelingen 

In de gemeente Purmerend zijn een aantal ruimtelijke ontwikkelingen die kansen bieden 

voor het realiseren van extra open water of het aanpassen van de waterinrichting. In Figuur 

4.11 zijn de ontwikkelingen weergegeven: 

- Vanuit de Groene Ambitie zal er onderzoek worden uitgevoerd naar het verbeteren van 

de ecologie in de natuurparels; 

- In Baanstee Noord wordt een nieuw watersysteem gerealiseerd; 

- In Wheermolen West komt inbreiding waarbij naast vergroting van het verharde 

oppervlakte ook extra open water komt; 

- Waterstadsplan: water terugbrengen in de binnenstad; 

- Realisatie 3000 woningen ICT in Purmerend. 

Maatregel: randvoorwaarden schetsen voor water bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

Bijvoorbeeld benodigd extra water, minimaal profiel, type oever.  

 

In het Structuurplan Purmerend 2005-2010 is geconcludeerd, dat water op het niveau van 

de stad onvoldoende herkenbaar is en maar weinig betekenis heeft. Er is bijvoorbeeld 

weinig relatie tussen het centrum en het Noordhollands Kanaal en de zone is als groen-

blauwe lijn weinig ontwikkeld. In het structuurplan staat het voornemen om het 

verblijfsklimaat van de binnenstad te verbeteren onder andere door groen, water en 

architectuur. Daarnaast is de ambitie om netwerken van onder andere water en groen te 

versterken dan wel compleet te maken. Bij de uitvoering van deze ambities biedt het 

kansen om deze af te stemmen op de ambities uit het waterplan. De ambities kunnen 

elkaar versterken en aanvullen. 
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Figuur 4.11 Ruimtelijke ontwikkelingen in Purmerend waarin ruimte voor water gezocht kan worden. 

Als achtergrond de streefbeeldenkaart met de parels voor natuur en recreatie (lichtblauwe cirkels) die 

vallen deels samen. 
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5 Uitvoeringsprogramma 

5.1 Uitwerking in deelplannen 

Het waterplan is een koepelplan voor deels bestaande en deels nieuwe deelplannen, die 

specifiek ingaan op een bepaald onderdeel van het watersysteem. Het waterplan geeft 

daarbij de oplossingsrichting aan, maar de uitwerking naar de specifieke maatregelen moet 

plaatsvinden binnen de meer gedetailleerde deelplannen. Een aantal deelplannen bestaan 

reeds en een aantal zal moeten worden opgezet of worden geactualiseerd. Op basis van de 

deelplannen wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. 

Belangrijk voor het realiseren van de visie uit het waterplan in de praktijk, is de vertaling 

van de visie naar de deelplannen en de onderlinge samenhang tussen de deelplannen. Dit 

wordt ondersteund door enerzijds bewaking van de projecten en anderzijds een 

overkoepelende GIS database, waarin alle informatie wordt verzameld.  

Voor de bewaking van de projecten wordt een projectorganisatie voorgesteld. Deze bestaat 

uit een coördinator in de gemeentelijke organisatie en een coördinator bij het 

hoogheemraadschap. Beide personen zijn verantwoordelijk voor het bewaken van het 

gedachtegoed van het waterplan bij de vertaling in deelplannen en procesbewaking voor 

samenwerking op verschillende niveaus in de organisaties: bijv. op operationeel, ambtelijk 

en bestuurlijk niveau. 

Het gegevensplatform moet bij voorkeur in de deelplannen worden gebruikt en vanuit de 

deelplannen verder worden aangevuld. Op deze wijze wordt de afstemming tussen de 

deelplannen sterk verbeterd. 

 

 

Figuur 5.1 Schematische weergave van relatie tussen geactualiseerd waterplan, uitwerkingsplannen, 

uitvoeringsprogramma en GIS informatiesysteem 

 

Voor de volgende thema’s is een verdere uitwerking voorzien: 

1. Riolering; 

2. Oevers; 

3. Baggeren; 

4. Onderhoud; 

5. Monitoring; 

6. Waterhuishoudkundige maatregelen. 
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5.1.1 Rioleringsmaatregelen 

De gemeente heeft het voornemen om in 2006 een nieuw GRP op te stellen. Het vorige 

GRP is inmiddels verlopen. Vanuit de wijzigingen die naar verwachting volgen uit de wet 

verbrede gemeentelijke watertaken, krijgt dit wettelijk planfiguur een uitgebreider overzicht 

van beleidskeuzes, niet alleen voor de riolering maar ook voor omgang met overtollig 

hemelwater en grondwater. 

Bij de nadere uitwerking van de visie van het waterplan komt in het GRP+: 

- Nauwkeurig in kaart brengen van de actuele toestand van de riolering en op basis 

daarvan een plan voor de rioolverbetering en rioolvervanging uitwerken; 

- Afkoppelmaatregel nader detailleren: welke delen in de wijken West, Binnenstad en 

Gors-Noord kunnen worden afgekoppeld om de doelstellingen te halen; 

- Kunnen er overstorten gesloten worden t.g.v. het afkoppelen? Als dat zo is, zijn er vanuit 

de KAM/VIM analyse van de overstorten en de streefbeelden van het ontvangend 

oppervlaktewater prioriteiten aan te geven. 

In het GRP is het ook van belang om de actuele toestand van de riolering nauwkeuriger in 

kaart te brengen. Op basis hiervan kan een plan worden opgesteld voor rioolverbetering of 

rioolvervanging in de wijken met verouderende rioolstelsels. 

5.1.2 Oevers en oeverinrichting 

Voor de beleving van het water in Purmerend is de oeverinrichting heel bepalend. In het 

waterplan zijn voor de streefbeelden cultuurlijk en natuurvriendelijk de gewenste 

oevertypen beschreven. In het oever- en inrichtingsplan wordt dit nader uitgewerkt en 

afgestemd op aangrenzende beleidsstukken zoals de Groene Ambitie, Water en oevers en 

de structuurvisie. 

Maatregelen die in het oever- en inrichtingsplan nader uitgewerkt worden zijn: 

- Barrières in ecologische routes; welke worden opgelost, op welke wijze en wanneer; 

- Oevers die nog niet voldoen aan het streefbeeld: wanneer en hoe worden die aangepast; 

- Uitwerken profielen voor gewenste inrichting per watertype; 

- Afstemming aanpassing oevers op vervanging van beschoeiing; 

- Parels van recreatie: welke voorzieningen zijn gewenst; 

- Parels van natuur: welke inrichtingsmaatregelen zijn nodig voor het stimuleren van 

natuur. 

5.1.3 Waterhuishoudkundige maatregelen 

De watersystemen in Purmerend zijn per wijk ontworpen en aan elkaar geschakeld. In het 

waterplan is het functioneren van de waterhuishouding in zijn geheel geanalyseerd. Hier 

zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen, die in een integraal 

waterhuishoudkundig maatregelenplan nader uitgewerkt worden.  

Maatregelen die in dit plan nader uitgewerkt worden, zijn: 

- Verbeteren van de doorstroming in de zomerperiode door onder andere optimale inzet 

van inlaatkunstwerken en circulatie van water; 

- Zanussi-gemaal: vereenvoudigen en hydraulische knelpunten oplossen; 

- Stedelijk wateropgave bepalen en maatregelen uitwerken; 

- Maatregelen voor het realiseren van de landelijke wateropgave uitwerken, met als 

uitgangspunt het Raamwerkplan van HHNK voor het plangebied; 
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- Randvoorwaarden schetsen voor water om bij ruimtelijke ontwikkelingen mee te kunnen 

geven. Bijvoorbeeld benodigd extra water in peilgebied, minimaal profiel en type oever; 

Voor het detailleren van de maatregelen wordt het Sobek model gebruikt dat is opgezet 

voor het waterplan. Hier wordt de nieuwe situatie van Weidevenne/Weideveld aan 

toegevoegd.  

5.1.4 Onderhoud watergangen en oevers  

In dit plan wordt het onderhoud van de typen cultuurlijk en natuurvriendelijk water in de 

stad uitgewerkt. Het onderhoud van bijvoorbeeld beschoeide oevers is heel anders dan 

voor natuurvriendelijke oevers. Onderhoudswerkzaamheden zoals schonen, maaien, 

vuilvissen, kunstwerken, te water laat plaatsen voor onderhoudsboten komen aan de orde.  

Onder andere de frequentie en de tijd in het jaar zijn aspecten van de werkzaamheden die 

daarin meegenomen worden. Bij natuurvriendelijke oevers wordt afgesproken tot waar 

vanaf het water onderhoud wordt uitgevoerd en wat vanaf de kant gebeurt. Alle 

onderhoudswerkzaamheden worden verwerkt in de GIS database. 

Het beheer en onderhoud van het water en oevers wordt momenteel door gemeente en 

hoogheemraadschap uitgevoerd. Om het onderhoud effectiever en efficiënter te maken is 

afstemming tussen beide organisaties belangrijk. Dit gebeurt eveneens in het 

onderhoudsplan.  

Het hoogheemraadschap heeft in principe besloten om in 2006, als pilot van zes 

gemeenten in Hollands Noorderkwartier, een plan voor de overname van het stedelijk 

water uit te werken. De gemeente Purmerend is één van de zes gemeenten die hiervoor in 

aanmerking kan komen, mits het waterplan bestuurlijk wordt geaccordeerd. Inzicht in de 

status van beheer en onderhoud en duidelijkheid over wat er moet gebeuren is hiervoor 

een voorwaarde. Met het opstellen van een onderhoudsplan wordt hierin voorzien. 

5.1.5 Baggeren 

In het baggerplan van de gemeente Purmerend is tot 2012 naast kwantiteit (dikte van de 

sliblaag en waterdiepte) al rekening gehouden met de waterbodemkwaliteit en het effect 

op de waterkwaliteit. Om de baggeractiviteiten aan te laten sluiten op de streefbeelden 

cultuurlijk en natuurvriendelijk wordt in het onderhoudsplan een vergelijking gemaakt van 

de geplande baggerwerkzaamheden en de streefbeeldenkaart. Hierdoor kunnen accenten 

verschuiven in de planning van de baggerwerkzaamheden. Een aantal aspecten kunnen tot 

verandering van de prioritering leiden: 

- Natuurvriendelijke watergangen 

- Slecht doorstroomde watergangen 

- Watergangen met te geringe diepte achter overstorten van gemengde riolering 

5.1.6 Monitoring kwantiteit en kwaliteit 

Voor het monitoringsplan wordt onderscheid gemaakt in vier componenten, die hieronder 

worden toegelicht: 

- Kwaliteit van oppervlaktewater; 

- Kwantiteit van oppervlaktewater; 

- Overstorten van gemengde riolering; 

- Grondwateroverlast. 
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5.1.7 Kwaliteit oppervlaktewater 

De maatregelen, die voortkomen uit het waterplan, zijn ondermeer bedoeld om de 

waterkwaliteit in Purmerend te verbeteren. Om te weten hoe het met de waterkwaliteit 

gesteld is en hoe deze zich ontwikkeld tijdens het uitvoeren van de maatregelen van het 

waterplan, is monitoring nodig van het oppervlaktewater. De waterkwaliteitsgegevens 

kunnen tevens worden gebruikt bij tussentijdse evaluaties bij de uitvoering van het 

waterplan. Zonodig kan dit, in combinatie met nieuwe inzichten, leiden tot bijstelling van 

het uitvoeringsprogramma, qua planning of type maatregel. 

De doelen, die aan de kwaliteit van het oppervlaktewater gesteld worden, zullen tijdens de 

uitvoering van het waterplan worden vastgesteld vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW). 

Tot dan toe is het standpunt van de provincie Noord-Holland ten aanzien van de 

waterkwaliteit, dat deze niet mag verslechteren ten opzichte van het niveau van 2000.  

Voor de KRW worden doelen geformuleerd voor ecologie en chemie: 

- Goed ecologisch potentieel (GEP) in 2015 voor de kunstmatige en sterk veranderde 

wateren; 

- Goede chemische toestand in 2015, onafhankelijk van het watertype. 

Bij de ecologische beoordeling wordt onderscheid gemaakt in vier soortgroepen: algen, 

waterplanten, macrofauna en vissen. 

De doelen voor de fysisch-chemische kwaliteit zijn op dit moment nog niet geformuleerd, 

maar de verwachting is dat deze doelen niet veel zullen afwijken van de huidige MTR 

waarden. De ecologische doelen vanuit de KRW zijn eveneens nog niet definitief 

vastgesteld, maar zullen waarschijnlijk redelijk aansluiten bij de Stowa methodiek. Daarom 

wordt voorgesteld om de waterkwaliteitsmonitoring in stedelijk gebied uit te voeren 

volgens de Stowa Stadswateren methodiek.  

De ecologische component hoeft niet jaarlijks gemeten te worden, deze reageert langzamer 

op wijzigingen dan de fysisch-chemische parameters. Daarnaast is de ecologische 

monitoring tijdrovend en kostbaar. Voorgesteld wordt om de complete monitoring uit te 

voeren in 2006 om de ‘nulsituatie’ vast te leggen. En in 2008, wordt dan het 

stroomgebiedbeheersplan uitgewerkt. Op basis van de dan vastgestelde doelen van de 

KRW en situatie van waterkwaliteit en ecologie in Purmerend kan gekeken worden of er 

nog inspanningen voor de KRW nodig zijn. In de andere jaren kan worden volstaan met de 

fysisch-chemische component van de Stowa monitoring. 

5.1.8 Kwantiteit oppervlaktewater 

Momenteel wordt op een aantal locaties in Purmerend peilen, debieten en lokale neerslag 

gemeten. Ook wordt de afvoer bij de gemalen geregistreerd. Deze gegevens zijn belangrijk 

om een waterbalans te kunnen opstellen. Onduidelijk is hoeveel water wordt ingelaten en 

op welke inlaatlocaties. Er wordt een inventarisatie gemaakt van alle inlaten, het beheer en 

de inlaatdebieten. Met de resultaten kunnen de volgende analyses worden gemaakt:  

- Efficiënt inzetten van de inlaten om doorstroming te creëren; 

- De invloed van het inlaten van boezemwater op de waterkwaliteit; 

- Waterbalans sluitend maken, waardoor ook meer te zeggen is over de hoeveelheid kwel. 

5.1.9 Riolering 

Vanuit het waterplan zijn veel maatregelen in de gemengde riolering voorzien. Deze 

maatregelen zijn veelal gebaseerd op berekeningen en aannamen over het functioneren 

van de riolering. Om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de gemengde riolering 



Waterplan Purmerend 

61 Definitief 

December 2005 

en de effecten op oppervlaktewater is monitoring van riooloverstorten nodig. Met het 

bemonsteren van de kwantiteit en kwaliteit van overstortend water is al ervaring opgedaan 

in Purmerend in 1998-1999. Dit gebeurde met acht overstortmeters en twee 

meetcontainers voor waterkwaliteit. 

Voor het verhogen van het inzicht in het functioneren van het gemengde rioolstelsel en 

eventueel het vergelijken van berekeningen en metingen in de praktijk (kalibratie van het 

rioleringsmodel) kan gebruik worden gemaakt van overstorttellers. Hiermee wordt zowel de 

frequentie als de duur van overstorten gemeten. Om de overstortmetingen meer waarde te 

geven, wordt aanbevolen om lokaal neerslagmetingen uit te voeren. Op die manier kan 

een verband worden gelegd tussen overstortfrequentie en waargenomen neerslag. De 

overstorttellers kunnen rouleren tussen de overstorten. Bijvoorbeeld met een roulerend 

meetnet, waarin een overstort elke vier jaar een jaar gemonitord wordt. Er zijn 45 

overstorten van gemengde riolering.  

Voor de kwaliteit van overstortend water kan in plaats van een meetcontainer waarmee 

monsters worden genomen voor analyse in het laboratorium, ook worden gekozen voor 

online metingen. Hierbij kunnen parameters als zuurstof en troebelheid worden gemeten. 

Troebelheid is een indicator voor parameters zoals BZV en CZV. Noodzakelijk hiervoor is 

om eerst een eenduidige relatie tussen troebelheid en BZV-CZV vast te leggen. 

5.1.10 Grondwater 

In het gemeentelijk rioleringsplan wordt de omgang met overtollig grondwater een thema. 

Hiervoor is ondermeer een inventarisatie nodig van klachten van grondwateroverlast en 

mogelijke oorzaken. Dit kan worden geregistreerd in de GIS database. 

5.2 Projectbewaking 

Dit geactualiseerde waterplan is een parapluplan. Het opstellen van de verschillende 

hierboven beschreven deelplannen gaat leiden tot een uitvoeringsprogramma. Voor het 

realiseren van de in het waterplan beschreven visie is het essentieel, dat de deelplannen 

onderling afgestemd worden en met beleidsplannen die eraan grenzen. Daarnaast is het 

belangrijk dat bewaakt wordt, dat de visie uit het waterplan wordt uitgewerkt. 

Voor deze projectbewaking wordt voorgesteld om een projectorganisatie in het leven te 

roepen. Voor de deelplannen, die al opgesteld worden zonder dat dit vanuit het waterplan 

is aangegeven, zoals het GRP+ en het baggerplan, kan worden volstaan met bewaking van 

het integreren van de waterplanvisie en afstemmen. Voor deelplannen, die vanuit het 

waterplan worden geïnitieerd, zou deze projectorganisatie de trekker kunnen zijn. 

Voorgesteld wordt dat de projectorganisatie in ieder geval bestaat uit een contactpersoon 

bij de gemeente en een bij het hoogheemraadschap. Voor het slagen van hun rol in de 

uitvoering van het waterplan, is het belangrijk dat vooraf duidelijke afspraken worden 

gemaakt over hun taken, verantwoordelijkheden en ijkmomenten. Daarnaast is het 

belangrijk om bij de start van de uitvoering, de evaluatiemomenten vast te leggen tijdens 

het uitvoeringstraject tot en met 2015. Hierbij kunnen de vorderingen van het 

uitvoeringsprogramma, de uitkomsten van de monitoringsprogramma’s en nieuwe 

inzichten gebruikt worden om de prioritering, planning, type maatregelen e.d. desgewenst 

bij te stellen. In 2010 wordt het waterplan geactualiseerd op basis van de uitgevoerde 

maatregelen en de monitoringsresultaten. 
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5.3 Communicatie 

5.3.1 Intern 

Tijdens het opstellen van de actualisatie van het waterplan is er aandacht geweest voor 

interne communicatie door bijvoorbeeld een brede workshop binnen de gemeente in het 

beginstadium. 

Binnen een gemeentelijke organisatie is het belangrijk om aandacht te besteden aan het 

bekend maken van de plannen rondom water bij alle beleidsvelden die er aan raken: onder 

andere ruimtelijke ordening, groen, milieu en beheer. Dit kan gebeuren door het bekend 

maken van de visie van het waterplan en daarna van de resultaten van de deelplannen. Een 

van de krachten van een waterplan is, dat medewerkers van beide organisaties elkaar 

kunnen vinden. Bijvoorbeeld de medewerkers van het beheer of ambtenaren op specifieke 

thema’s. Door een gezamenlijk informatief overleg te organiseren met gemeente en 

hoogheemraadschap kunnen beide doelen in één keer worden behaald. 

 

5.3.2 Extern 

Een van de deelplannen, het oever- en inrichtingsplan, heeft veel consequenties voor de 

beleving van het water door bewoners en gebruikers. Om de invulling van water en oevers 

goed aan te laten sluiten bij de wensen van de doelgroepen, wordt voorgesteld om bij dit 

deelplan ook externe partijen te betrekken. Gedacht kan worden aan de 

hengelsportvereniging, de kano- en roeiverenigingen, natuur- en milieuorganisaties, 

bewonersorganisaties, LTO en Kamer van koophandel. 

Hun inbreng kan worden meegenomen bij het uitwerken van de plannen voor cultuurlijke 

en natuurvriendelijke wateren en parels. Op deze manier kan het waterplan ook onder de 

aandacht worden gebracht van bewoners.  

5.4 Planning en kostenraming  

5.4.1 Varianten maatregelen 

Voor de maatregelen die zijn voorgesteld, kan onderscheid worden gemaakt in twee 

niveaus: basis en plus. In het basispakket zijn alle maatregelen opgenomen, die beide 

organisaties al uit gaan voeren vanuit vigerend beleid en plannen. De toegevoegde waarde 

van het waterplan ligt op het vlak van afstemming, coördinatie en samenwerking (hetgeen 

tevens leidt tot verhoogde efficiëntie en/of effectiviteit). 

De belangrijkste kostenposten uit het basispakket zijn:  

- De rioleringsmaatregelen om aan de basisinspanning te voldoen omschreven in het GRP+ 

waarin (afkoppel) maatregelen worden uitgewerkt; 

- De baggerwerkzaamheden voor de periode tot 2012, zoals die zijn voorzien in het 

(bestaande) baggerplan; 

- Waterhuishoudkundige maatregelen om aan de wateroverlast normering te voldoen 

(raamplan HHNK).  

Met het toevoegen van het pluspakket wordt vanuit het waterplan het initiatief genomen 

voor de voorbereiding/uitwerking van nieuwe maatregelen, die vooral bijdragen aan een 

betere belevingswaarde van het water en die direct zichtbare resultaten opleveren voor de 

bewoners. (In eerste instantie beperken de meerkosten zich tot de voorbereidings- en 

planvormingkosten). De maatregelen van het pluspakket richten zich dus op meerdere 

thema’s, door deze integrale aanpak neemt de kans op subsidieverlening toe.  
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Voor de realisatie van het plusniveau zijn vooral maatregelen voorzien voor: 

- Het realiseren van natuurvriendelijke, recreatieve en visueel aantrekkelijke oevers; 

- Monitoring om nauwkeurig vast te stellen wat de waterkwaliteit is en wat de oorzaken 

hiervan zijn; 

- Waterhuishoudkundige maatregelen, waarin additionele maatregelen zijn voorzien om 

de doorstroming, doorspoeling en doorvaarbaarheid te vergroten. 

De stuurgroep heeft in het overleg van 17 oktober 2005 gekozen voor het pluspakket, met 

als kanttekening dat e.e.a. financieel en bestuurlijk behandeld moet worden. 

5.4.2 Kostenraming 

Voor de financiering van de aanleg en realisatie van de maatregelen is een indicatieve 

raming gemaakt op basis van kentallen en eerder uitgevoerde studies (zie onderstaande 

tabel). Pas na de nadere uitwerking in deelplannen is een betrouwbare kostenraming te 

geven. Deze worden financieel en bestuurlijk behandeld en op basis daarvan besluiten 

gemeente en hoogheemraadschap welke maatregelen worden uitgevoerd en op welke 

termijn. Het maatregelenpakket is echter wel een compleet pakket met samenhangende 

maatregelen. Bij de nadere uitwerking is het dan ook de bedoeling, dat er een integraal 

pakket tot uitvoering komt en dat niet slechts een deel van de maatregelen wordt 

uitgekozen. 

Tabel 5.1 Indicatieve kostenramingen in duizenden euro’s voor uitvoering waterplan 2005-2015 voor 

het realiseren van het pluspakket. 

Maatregel (zie § 5.1) Kosten

in 1000 euro Gemeente HHNK

Riolering en afvalwaterketen 16.070
Opstellen GRP+ 70
Afkoppelen 25 ha 12.000
Optimalisatie Afvalwaterketen incl. aanpassen zuivering -600 4.600
Oeverinrichting 2.030
Oever- en inrichtingsplan opstellen 30
Oeverinrichting aanpassen en barrieres opheffen 1.000 1.000
Waterhuishoudkundige maatregelen 1.020
Integraal maatregelenplan opstellen 60
Wateropgave landelijk gebied 900
Open water compensatie tgv toename verh. Opp of lozingen p.m.  
Doorstroming verbeteren p.m.
Inzet inlaatkunstwerken optimaliseren 50
Waterbank instellen 5 5
Beheer en Onderhoud 3.015
Beheer- en onderhoudsplan opstellen 5 10
Onderhoud watergangen 3.000
Baggeren 6.820
Baggerplan actualiseren 10 10
Uitvoeren huidig baggerplan 2.000 4.800
Monitoring 1.540
Monitoringsplan opstellen 10 20
Oppervlaktewater 1.000
Riolering 500
Grondwater: klachtenregistratie 10

Totalen 30.495 15.090 15.405

Vervanging riolering (gekapitaliseerd) 47.500 47.500

Kostenverdeling
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De grootste post uit bovenstaand maatregelenpakket is het afkoppelen, het bedrag is 

gebaseerd op eenheidsprijzen uit de Leidraad Riolering. Hierin zijn de ervaringen van 

diverse afkoppelprojecten verwerkt. In de praktijk blijkt afkoppelen soms duurder te zijn 

dan geraamd en dat is in deze eenheidsprijzen meegenomen, waardoor de raming 

realistischer wordt. De kosten zijn inclusief BTW, voorbereiding en directievoering, winst en 

risico en onvoorzien. 

Voor het aanpassen van de oeverinrichting en het opheffen van barrières is een inschatting 

gemaakt voor deze studie, wat uitkomt op in totaal € 2 miljoen. Dit kan gezien worden als 

een bijdrage vanuit het waterplan om water en groen in de stad te versterken. Door 

afstemming van de uitvoering van deze maatregelen bij andere programma’s van de 

gemeente op dit gebied, zoals de structuurvisie en het groenplan, kunnen deze middelen 

effectief worden ingezet. 

In de BWN studie is de wateropgave vastgesteld, met de bijbehorende kosten om de 

opgave op te lossen. In het raamplan staat 9,7 miljoen begroot voor maatregelen in het 

landelijk gebied in Purmerend om de gewenste bescherming tegen wateroverlast te 

realiseren. Het hoogheemraadschap financiert echter alleen kosteneffectieve maatregelen 

die een kosten-baten verhouding hebben lager dan 5. In totaal levert het 

hoogheemraadschap een bijdrage van 0,9 miljoen aan de maatregelen binnen de gemeente 

Purmerend (zie verdere toelichting paragraaf 4.3.3). 

Het beheer- en onderhoud van de watergangen kost € 300.000,- per jaar (opgave van 

HHNK), in het maatregelenpakket is het onderhoud voor de komende tien jaar 

opgenomen. Om het bestaande baggerplan uit te voeren is in totaal € 6,8 miljoen nodig.  

Voor het uitvoeren van het monitoringsplan is een ruime inschatting gemaakt voor deze 

studie. Daarbij kan het monitoren niet alleen gezien worden als een middel om het 

bestaande beleid en eventuele maatregelen te evalueren, maar ook als een maatregel op 

zich. Hierbij kan gedacht worden aan zogenaamde “real time control” sturing van 

kunstwerken. 

5.4.3 Planning 

De planning is, dat de deelplannen in 2006 en 2007 worden opgesteld. De uitvoering van 

de maatregelen die hieruit volgen worden gepland tot en met 2015. De maatregelen voor 

het realiseren van de basisinspanning is ingepland tot 2010, de kosten van het afkoppelen 

zijn verdeeld over de eerste vijf jaar. In Figuur 5.2 zijn de jaarlijkse kosten van het 

maatregelenpakket tot 2015 weergegeven. 
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Figuur 5.2 Investeringen (miljoen euro) per jaar voor uitvoering waterplan 2005-2015. 
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Figuur 5.3 Geplande reductie van het overstortvolume in procenten per jaar voor uitvoering waterplan 

2005-2015. 

5.4.4 Subsidiemogelijkheden 

Om in aanmerking te komen voor subsidieverlening moet het maatregelenpakket verder 

uitgewerkt worden in concrete deelplannen. Bij het opstellen van de deelplannen is het aan 

te bevelen om de integrale aanpak van het waterplan over te nemen. De deelplannen zijn 

dan niet alleen gericht op het op orde brengen van het watersysteem, maar ze hebben ook 

een meerwaarde voor de bewoners, de ecologie en de beleving van het watersysteem. De 

kans op subsidieverlening neemt toe, als er aanspraak op verschillende thema’s wordt 

gemaakt.  

In bijlage V is een overzicht opgenomen van de subsidieregelingen die relevant zijn voor 

het bovenstaand maatregelenpakket. Het overzicht met subsidieregelingen is een 

momentopname van medio 2004.  

In bijlage VI is per subsidieregeling aangegeven welke thema’s in aanmerking komen voor 

subsidieverlening. Een specialistisch bureau kan een actueel overzicht geven van de 

subsidieregelingen, die van toepassing zijn voor de verschillende deelplannen.  
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I KAM/VIM scores overstorten 

In onderstaande tabel zijn de KAM en VIM scores en de belangrijkste kenmerken 

weergegeven die gebruikt worden voor het bepalen van de scores. 

Riool 

district

Overstort 

code

Gem. 

waarde
KAM VIM

Diepte 

(cm)

Breedte 

(m)
Type Vuil/stank

Kwaliteit 

water

Vegetatie 

opname

2 20181
8,5 10 7 20 3

kopsloot slecht VI

6 60409 8,5 8 9 30 3 kopsloot zeer slecht VI

6 60635 8,5 10 7 40 3,5 kopsloot slecht VI

6 60667 8,5 10 7 10 3,5 kopsloot slecht VI

1 11662 7,5 8 7 30 8 semi stagnant veel vuil slecht VI

1 11663 7,5 8 7 40 8 semi stagnant veel vuil slecht VI

2 20019 7,5 8 7 30 8 semi stagnant veel vuil slecht VI

3 30773 7,5 8 7 40 4 semi stagnant veel vuil slecht V

7 73260 7,5 8 7 35 6 semi stagnant slecht

19 700004 7,5 10 5 50 4 kopsloot matig

3 30955 7 7 7 40 4 doorspoelbaar veel vuil slecht VI

3 31022 7 7 7 30 4 doorspoelbaar slecht V

6 60447 6,5 8 5 40 3,5 kopsloot matig IVB

3 30700 6 7 5 45 5 doorspoelbaar matig IVB

3 30729 6 7 5 40 4 doorspoelbaar matig IVA

3 31073 6 7 5 40 4 doorspoelbaar veel vuil matig VI

3 31210 6 7 5 40 4 doorspoelbaar matig IVB

5 54016 6 7 5 40 4 doorspoelbaar redelijk -

5 54030 6 7 5 40 4 doorspoelbaar redelijk -

6 60231 6 7 5 40 18 doorspoelbaar matig IVB

6 60530 6 7 5 60 15 semi stagnant matig IVB

1 11339 5,5 6 5 60 10 semi stagnant matig VI

1 11576 5,5 6 5 50 11,5 semi stagnant matig IVB

1 11583 5,5 6 5 50 11,5 semi stagnant matig IVB

1 11592 5,5 6 5 50 11,5 semi stagnant matig IVB

1 11658 5,5 6 5 50 10 semi stagnant matig VI

1 11659 5,5 6 5 50 10 semi stagnant matig VI

1 11660 5,5 6 5 50 11 semi stagnant matig VI

1 11661 5,5 6 5 50 10 semi stagnant matig VI

2 20077 5,5 6 5 50 10 semi stagnant matig VI

3 30715 5,5 6 5 50 5 doorspoelbaar matig IVA

3 30838 5,5 6 5 90 16 doorspoelbaar redelijk IVA/IVB

3 30840 5,5 6 5 90 16 doorspoelbaar redelijk IVA/IVB

3 31153 5,5 6 5 90 16 doorspoelbaar redelijk IVA/IVB

6 60605 5,5 6 5 50 14 doorspoelbaar matig IVA

6 60699 5,5 6 5 50 4 doorspoelbaar matig IVA

7 70010 2 1 3 320 25 doorspoelbaar goed

7 70050 2 1 3 320 35 doorspoelbaar goed

7 70270 2 1 3 320 35 doorspoelbaar goed

7 70101 0,5 1 0 320 35 doorspoelbaar goed  

 

Knelpunten Analyse Methode (KAM) 

De knelpunten analyse methode is in het verleden door de werkgroep Riolering west-

Nederland (wRw) ontwikkeld met de ervaring die is opgedaan in de riooloverstort -

problematiek. Op basis van enkele kentallen van het watersysteem en de overstort wordt een 

eerste inschatting gemaakt van de ernst van de situatie. 

De totaalscore die aan een overstort wordt toegekend, wordt bepaald door scores voor de 

diepte, de grootte, de type en volume indicatie en de vuilvracht. De overall-formule voor 

de totaal score luidt:   

17

SC  1 + SC  5 + SC  1 + SC 10
 = K

vuiltyvbrdi ⋅⋅⋅⋅

 

waarin: 
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K : de knelpuntenindicatie 

SCdi : indeling naar diepte 

SCbr : indeling naar de breedte 

SCtyv : indeling naar type en volume indicatie 

SCvuil : indeling naar grootte van de vuilemissie 

Aan alle kentallen (diepte, breedte, type en volume indicatie en de grootte van de 

vuilemissie) wordt een score toegekend tussen 0 (goed) en 10 (slecht).  

De overall score voor de knelpuntenindicatie ligt ook tussen de 0 en de 10. Bij de 

beoordeling van de watergang worden de volgende grenzen gehanteerd: 

<4,5: naar verwachting geen probleem met de waterkwaliteit 

4,5-8,5: mogelijk probleem met de waterkwaliteit: nader onderzoek nodig 

>8,5: knelpunt aangetoond, maatregelen nodig 
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II Faalkansanalyse 

In de volgende drie tabellen zijn opgenomen: 

1. Kenmerken peilgebieden in Purmerend; 
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2. Resultaten faalkansanalyse huidige situatie voor midden klimaatscenario 2050; 
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3. Resultaten faalkansanalyse na afkoppelen voor midden klimaatscenario 2050. 
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III Waterlopenmodel 

Het waterlopenmodel is gegenereerd uit een GIS database en bestaat uit watergangen en 

kunstwerken. Voor de watergangen zijn het watergangenbestand van HHNK en de lijnen 

uit de TOP10 vector als basisbestanden gebruikt. Binnen de gemeentegrens van Purmerend 

zijn zowel de primaire als de secundaire watergangen opgenomen, buiten de gemeente zijn 

alleen de primaire watergangen in de database opgenomen. De volgende stappen zijn 

genomen om tot een volledig gevulde watergangendatabase te komen: 

• De locatie van de watergangen is in eerste instantie bepaald uit het HHNK 

watergangenbestand (onderscheid in primair en secundair);  

• De secundaire watergangen zijn aangevuld met lijnen uit de TOP10 vector; 

• De breedte van de watergangen op streefpeil is indien mogelijk bepaald uit de 

TOP10 vectorvlakken. Met behulp van het HHNK watergangenbestand is deze 

data aangevuld en voor de overige watergangen zijn aannamen gedaan op basis 

van TOP10 code. Een visuele controle van de waterbreedte is uitgevoerd met de 

GBKN; 

• Het talud van de watergangen is standaard 1:2; 

• De bodembreedte is standaard 4 m minder dan de breedte van de watergang als 

gevolg van bovenstaand talud. Voor watergangen die smaller zijn dan 4 m is de 

bodembreedte 0.1 m; 

• De bodemhoogte is bepaald door de waterdiepte te verminderen met het 

winterpeil. De waterdiepte is standaard 1 m, indien watergangen smaller zijn dan 

4 m dan wordt de waterdiepte verminderd; 

• De maximale breedte, is de breedte van de watergang 1 m boven streefpeil. Op 

basis van bovenstaand talud is de maximale breedte 4 m groter dan de breedte 

van de watergang. 

Voor de bruggen, duikers en gemalen geldt dat alle gegevens afkomstig zijn van het 

hoogheemraadschap. De stuwen van het hoogheemraadschap zijn aangevuld op basis van 

een GIS analyse. In GIS zijn de locaties bepaald waar een watergang een peilgebiedsgrens 

kruist. Als er op die locatie nog geen kunstwerk aanwezig was, is er aangenomen dat er 

een stuw ligt van 1 m breed. De inlaten zijn in SOBEK gecontroleerd en op een logische 

locatie neergezet. De volgende aannamen zijn gedaan om de gegevens van de 

kunstwerken compleet te maken: 

• Bruggen die verder dan 10 m van een watergang af liggen, zijn uit het model 

gelaten. De lengte van de bruggen gezien in de doorvaarrichting is op 10 m 

gesteld; 

• Duikers die verder dan 10 m van een watergang af liggen zijn uit het model 

gelaten. Voor 26 duikers was de hoogteligging onbekend, voor deze duikers is 

aangenomen dat de onderkant van de duiker zich op bodemhoogte van de 

watergang bevindt. Voor 9 duikers was de lengte onbekend, de aanname 

hiervoor is 10 m. De aanname voor de diameter van ronde duikers is 800 mm; 

• Gemalen die verder dan 15 m van een watergang af liggen, zijn uit het model 

gelaten. De capaciteit voor verschillende gemalen is afkomstig uit de BWN 

database, dit is gecontroleerd met behulp van een tabel van HHNK. De 

circulatiepompen krijgen een capaciteit van 6 m3/min. Indien de aan- en 
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afslagpeilen onbekend zijn, dan zijn die op respectievelijk 1 cm boven en onder 

streefpeil gesteld. 

• Stuwen die verder dan 10 m van een watergang af liggen zijn uit het model 

gelaten. Indien de breedte van de stuw onbekend was, dan wordt een aanname 

van 1 m voor de breedte aangehouden. Voor de hoogte geldt als aanname het 

streefpeil. 
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IV Rioleringsmodel Purmerend 

Het rioleringsstelsel van Purmerend wordt gemodelleerd met SOBEK-RR. In onderstaande 

tabel zijn de kenmerken van het gemengd stelsel weergegeven. 

 Kenmerken rioolstelsel Purmerend 

Riooldistrict Wijknaam Totaal inwonerquivalent [-] Gekoppeld oppervlak [ha] 

1 Overwhere-Zuid 8.186 31 

2 Overwhere-Zuid 1.843 17 

3 Wheermolen 11.838 43 

4 West 937 5 

5 De Koog 1.972 21 

6 Overwhere-Noord 9.600 38 

7 Binnenstad-Zuiderpolder 8.794 41 

19 Gors-Noord 225 3 

Totaal  43.395 198 

Een modelschematisatie van een rioolstelsel bestaat meestal uit een verzameling van 

rioolputten en leidingen en kan op verschillende detailniveaus worden ingevuld. Bij een 

grove schematisatie worden alleen de hoofdonderdelen gemodelleerd. Bij een 

gedetailleerde schematisatie wordt getracht om tot en met de kleinste put of rioolstreng de 

werkelijkheid na te bootsen. 

Rioolstelsels gemodelleerd op strengniveau zijn door hun omvang complexe materie. Ze 

bevatten veel knopen en leidingen en zijn complex vermaasd, daardoor zijn eventuele 

fouten moeilijk te traceren. Deze modellen vereisen een hoge mate van nauwkeurigheid die 

vaak niet voorhanden is. Afhankelijk van de vraagstelling en het doel van het model kan 

het detailniveau worden vastgesteld. 

In dit waterplan is een eenvoudige en snelle analyse voldoende om vast te stellen of de 

voorgestelde maatregelen ter vermindering van de vuilemissie effectief zijn. Daarom is het 

gemengde rioolstelsel vereenvoudigd tot een bakmodel.  



Waterplan Purmerend 

80 Definitief 

December 2005 

 

In het model is de volledige berging van het rioleringsstelsel gesommeerd en 

geschematiseerd tot een bak. Het afvoerende oppervlak op een rioolstelsel is verdeeld in 

verschillende soorten afvoerend oppervlak; o.a. gesloten verhard vlak, gesloten verhard 

hellend, open verhard e.d. 

Huidige situatie 

Het afvoerende oppervlak is verdeeld over twee knopen waarbij onderscheid is gemaakt 

tussen gesloten en open verhard. Uitgangspunt hierbij is dat het merendeel (60%) van de 

afvoer op het open verhard oppervlak nog naar het rioolstelsel stroomt en het restant 

(40%) infiltreert. Aan de knoop met het gesloten oppervlak is het DWA (inwoners en 

bedrijven) verbonden. 

Uit het rioolstelsel wordt het afvalwater met het rioolgemaal naar de RWZI of een ander 

riooldistrict verpompt. Zodra het stelsel de toevoer van water niet aankan, zullen de 

overstorten in werking treden. De overstorten zijn allemaal gemodelleerd met de 

ingemeten data. 

Toekomstige situatie 

Voor de komende jaren heeft de gemeente Purmerend besloten tot een aantal ingrijpende 

aanpassingen; drie riooldistricten worden integraal vervangen door een gescheiden 

rioolstelsel en in de overige districten vindt afkoppeling plaats. Een overzicht van de 

maatregelen is in onderstaande tabel weergegeven. Het effect van de voorgestelde plannen 

wordt getoetst aan de basisinspanning. Indien een stelsel na uitvoering van de voorgestelde 

maatregelen niet aan de basisinspanning voldoet, worden aanvullende maatregelen 

voorgesteld. 

Voorgestelde maatregelenpakket 

Riooldistrict Wijknaam Voorgestelde aanpak 

1 Overwhere-Zuid integrale vervanging: gescheiden stelsel 
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2 Overwhere-Zuid integrale vervanging: gescheiden stelsel 

3 Wheermolen integrale vervanging: gescheiden stelsel 

4 West 20 % afkoppelen (= 0,9 ha) 

5 De Koog 3.6 ha afkoppelen 

6 Overwhere-Noord 12.0 ha afkoppelen 

7 Binnenstad-Zuiderpolder 20 % afkoppelen (= 8,3 ha)  

19 Gors-Noord 20 % afkoppelen (= 0,6 ha) 

 

Verificatie 

Het model is allereerst voor de huidige situatie op het juist functioneren gecontroleerd en 

geverifieerd. Voor deze verificatie is een vergelijking gemaakt met het model uit het BRP 

2000 van Arcadis, dit is een gedetailleerd strengenmodel. Een opmerking bij het analyseren 

van beide modelresultaten is dat door het verschil in detailniveau enige afwijking altijd 

aanwezig blijft. De verificatie is uitgevoerd met een bui van 25 augustus 1956 uit de 10-

jarige reeks.  

De resultaten van de verificatie van het strengenmodel en het bakjesmodel zijn in 

onderstaande tabel weergegeven en komen goed overeen. 

Figuur 5.4: Verificatie Model 

 Verificatie,bui 25-08-1956 

District BRP2000 Waterplan 

Overstort volume 24,200 24,400 

 

Toetsing 

Vervolgens is de riolering van Purmerend getoetst aan de normen, daarvoor is gebruik 

gemaakt van de Bui 8 en de Reeks 55-64, beiden uit de Leidraad Riolering. Bui 8 geeft een 

neerslaggebeurtenis weer met een herhalingstijd van 2 jaar met de piek achter in de bui en 

de reeks betreft een periode van 10 jaar (1955-1964) die als representatief wordt gezien. 

 

Uitgangspunten en randvoorwaarden rioleringsmodel Purmerend 

De gemeente Purmerend heeft de volgende gegevens per rioleringsdistrict in Excelformaat 

aangeleverd: 

- Lengte van strengen; 

- Bruto berging in de strengen; 

- Gekoppeld oppervlak; 

- DWA (inwoners + industriële inwonerequivalenten); 

- Gemaaldata. 

Deze data zijn vergeleken met de data uit het BRP 2000. Naar aanleiding van de onderlinge 

verschillen is contact met de gemeente gelegd en is het volgende afgesproken: 

- Voor de gemengde riooldistricten dienen de gekoppelde oppervlakken uit het BRP 2000 

als correcte basis; 
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- Voor de overige districten dienen de Exceldata als basis. De oppervlakken dienen wel 

verminderd te worden met het oppervlak privé woningen en het oppervlak privé 

bedrijven. 

Purmerend is een vlakke gemeente zonder hoogteverschillen. De overstortdrempels zijn 

allemaal hoger dan de buizen. De onderdrempelberging is daarom gelijk aan de bruto 

berging. Rioolgebied 4 is hierop een uitzondering. 

Het rioleringsmodel wordt als bakmodel gemodelleerd. De overstorten worden met hun 

ingemeten drempelhoogte en –breedte meegenomen. In een bakjesmodel is de 

oppervlakte-hoogteverhouding belangrijk. Op basis van een analyse van de beschikbare 

data (leidingdiameters en lengtes) wordt de rioleringsbakhoogte op 400 mm gesteld. 
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V Subsidieregelingen voor ruimtelijke ontwikkelingen 

Tabel is overgenomen uit het Raamplan Bescherming tegen wateroverlast van 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

Regeling Budget Subsidie-

percentage 

Looptijd Type project Gebied 

Goede kans      

Plattelandsontwikkelings- 

programma 

max. 2,4 mln 50% tot 1-1-2007 Ontwikkeling 

platteland 

Noord-Holland 

Subsidieregeling gebiedsgericht 

beleid 

ongeveer 10 

mln 

30 - 75% onbepaald Integrale oplossing en 

verbetering kwaliteit 

leefomgeving 

Nederland 

Fonds Investeringen Noord-

Holland 

160 mln afhankelijk onbepaald Grote, tastbare 

investeringen die aan 

veel inwoners van de 

provincie ten goede 

komen 

Noord-Holland 

Regeling Subsidiering 

Landinrichting 

onbepaald afhankelijk onbepaald Grote landinrichtings-

projecten 

Nederland 

Investeringsbudget Landelijk 

Gebied 

onbepaald afhankelijk vanaf 1-1-2005  Ontwikkeling landelijk 

gebied 

Nederland 

Redelijke kans      

Tijdelijke regeling bestrijding 

wateroverlast 

97 mln 30% tot 31-12-2005 Bestrijding 

wateroverlast 

Nederland 

Vernieuwingsimpuls 

Openluchtrecreatie 

15 mln 50% tot oktober 

2006 

(Her-)inrichting van 

recreatiegebieden en 

integrale projecten 

Provincie 

Noord-Holland 

Fonds Natuur- en 

Landschapsbescherming 

1 mln 50% tot 1-1-2006 De realisatie van de 

Provinciale Ecologische 

Hoofdstructuur 

Provincie 

Noord-Holland 

Via derden      

De groene long 1,2 mln 50% Jaarlijks 

opnieuw 

geëvalueerd 

Het landschap open, 

groen en economisch 

vitaal houden 

Het landschap 

tussen 

Amsterdam, 

Zaandam, 

Alkmaar en 

Hoorn 

Agrarisch Natuurbeheer 108 mln per hectare onbepaald aanleg en onderhoud 

van 

landschapselementen 

Nederland 
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VI Thematisch overzicht subsidieregelingen 

Tabel is overgenomen uit het Raamplan Bescherming tegen wateroverlast van 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

 

 Thema´s 

 Wonen en 

werken 

Recreatie/t

oerisme 

Natuur Landbouw Landschap Water 

Plattelandsontwik-

kelingsprogramma 

 x x x  x 

Subsidieregeling 

gebiedsgericht beleid 

 x x x x x 

Fonds Investeringen 

Noord-Holland 

 x  x x x 

Regeling Subsidiering 

Landinrichting 

 x x   x 

Investeringsbudget 

Landelijk Gebied 

 x x x x x 

Tijdelijke regeling 

bestrijding 

wateroverlast 

     x 

Vernieuwingsimpuls 

openluchtrecreatie 

 x x x x x 

Fonds Natuur- en 

Landschapsbescher-

ming 

  x  x  

De Groene Long  x x x x x 

Agrarisch 

Natuurbeheer 

   x x  

 


