Grondwaterbeheerplan
gemeente Bloemendaal

Definitief

Grondwaterbeheerplan
gemeente Bloemendaal

Definitief

Uitgebracht aan:
Gemeenten Bloemendaal
Team Weg en Water
T.a.v. de heer E.R. Hagens
Postbus 201
2050 AE OVERVEEN

Auteur

drs. ing. M.J. Kuiper

Kenmerk

BS49 RAP20161026

Vrijgave

ir. S.M. Geurts van Kessel

Datum

03-11-2016

Status

Definitief

Grondwaterbeheerplan gemeente Bloemendaal

Wareco is het Nederlandse ingenieursbureau op het gebied van water, bodem en
funderingen. Onze kracht is de integratie en combinatie van de specialisaties. We
doen onderzoek en geven advies. We maken plannen en begeleiden de uitvoering. Enthousiast, persoonlijk en innovatief. Al 35 jaar leveren we maatwerk, met
als resultaat hoge kwaliteit en duurzame, kostenbesparende oplossingen.
Vanuit haar vestigingen in Deventer en Amstelveen bedient Wareco met circa
60 professionals overheden, bedrijfsleven en particulieren.
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1. Inleiding
Conform de gemeentelijke hemelwater- en grondwaterzorgplicht hebben gemeenten de wettelijke taak om de zorgplichten met lokaal beleid in te vullen naar lokale omstandigheden.
De gemeente onderneemt ondermeer de volgende activiteiten in dit kader:
§
communiceren met inwoners en bedrijven, verlenen van goede service, indien sprake is van grondwaterproblemen;
§
inzicht geven in de grondwaterstanden in stedelijk gebied;
§
beoordelen of, waar en wanneer de aanleg van drainage-infiltratiesystemen
doelmatig is, uitvoeren waar doelmatig;
§
het onderhouden van de grondwatervoorzieningen;
§
het in ontvangst nemen en verwerken van overtollig grondwater van particulier terrein, indien doelmatig;
§
duidelijk maken of bij nieuwbouwlocaties redelijkerwijs verwacht mag worden dat particulieren hemelwater op eigen terrein verwerken;
§
bij nieuwbouw ervoor zorgen dat een hoge of lage grondwaterstand niet tot
problemen leidt;
§
zoveel mogelijk voorkomen dat bij bouw- en civieltechnische werken (zoals
bij een rioolvervanging) grondwaterproblemen ontstaan.
De gemeenten Bloemendaal en Heemstede hebben in het Grondwaterbeleidsplan
Bloemendaal en Heemstede (2016) een actualisatie en verdieping van het grondwaterbeleid uitgevoerd. Het grondwaterbeleid is gezamenlijk ontwikkeld in het
kader van de ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten. Dit grondwaterbeleidsplan vormt de basis van het, in het gezamenlijke GRP op te nemen,
grondwaterbeleid.
Voorliggende rapportage betreft het grondwaterbeheerplan van de gemeente
Bloemendaal, waarin de uitwerking van het beleidsplan met maatregelen plaatsvindt specifiek voor de gemeente Bloemendaal. Dit maakt het mogelijk om op
planmatige wijze het grondwaterbeleid in de praktijk te brengen en hiervoor de
benodigde budgetten beschikbaar te hebben. De gemeente Heemstede heeft een
separaat grondwaterbeheerplan opgesteld.
De planperiode van de maatregelen volgend uit het grondwaterbeleid (zie Grondwaterbeleidsplan Bloemendaal en Heemstede, 2016), betreft 2017 t/m 2021 (gelijk aan de looptijd van het Gemeentelijk Rioleringsplan).
De nummers in [] verwijzen naar de nummers in de literatuurlijst in bijlage 3.
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2. Grondwater en bodemopbouw
Het grondwatersysteem in de gemeenten Bloemendaal en Heemstede is complex.
De bebouwde kom maakt namelijk deel uit van een overgangszone van een duinsysteem naar een boezem- en poldersysteem. De verschillende systemen in en
om de gemeente zijn weergegeven in de onderstaande figuur.
Het duinsysteem betreft een groot onverhard gebied waar alle neerslag de bodem
in kan zakken. De bodem bestaat er uit zand en de grondwaterstand bevindt zich
er op relatief grote diepte (enkele meters onder het oppervlak). De grondwaterstand reageert hier niet direct op neerslag, pas weken tot maanden na neerslagperiodes stijgt de grondwaterstand. Er is vrijwel geen oppervlaktewater of drainage, het grondwater stroomt (langzaam) naar diepere bodemlagen en in mindere
mate horizontaal richting de polder. De grondwaterstand fluctueert over de seizoenen met circa een meter. Hier treedt vrijwel geen grondwateroverlast op. Lage
grondwaterstanden zijn er voor bebouwd gebied nauwelijks een aandachtspunt,
wel voor de natuur en zoetwatervoorraad.
Naast het duinsysteem zijn er een binnenduinrand en boezemsysteem aanwezig.
Het maaiveld is er lager, waardoor de grondwaterstand op kleinere diepte fluctueert. Er is een groter risico op grondwateroverlast, zeker ook omdat de bebouwing in de gemeente overwegend relatief oud en niet bestand tegen hoge grondwaterstanden is. Daarom zijn in veel wijken drainagesystemen aanwezig. Ook zijn
er meer watergangen aanwezig die deel uitmaken van het boezemsysteem, plaatselijk zijn er onderbemalingen aanwezig. In de ondiepe bodem zijn er, buiten de
strandwallen, veenlagen aanwezig. Daarom is er ook risico op onderlast (gevolgen van te lage grondwaterstanden). Op de strandwal fluctueert de grondwaterstand op natuurlijke wijze op relatief grotere diepte en is er minder sprake van
grondwateroverlast. Wel kan sprake zijn van lekke kelders, dit zijn bouwkundige
problemen.
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Gemeente
Bloemendaal

Gemeente
Heemstede

Figuur 1: Schematische doorsnede grondwatersystemen (geel: zand, bruin: klei en veen,
oranje: wadzanden
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Figuur 2: Schematische weergave grondwatersystemen bovenaanzicht
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Aandachtsgebieden hoge en lage grondwaterstanden
Om het grondwaterbeleid te onderbouwen en om tot een maatregelenplan te
komen, is het grondwatersysteem geanalyseerd. Beoordeeld is waar de grondwaterstand hoog of laag is en waar dit tot nadelige gevolgen kan leiden. Dit heeft
geresulteerd in een kaart met aandachtsgebieden voor hoge grondwaterstanden
en een kaart met aandachtsgebieden voor lage grondwaterstanden.
De kaarten zijn opgenomen in de onderstaande figuur. De onderliggende informatie is opgenomen in bijlage 1.
In het algemeen maken relatief weinig bewoners melding van grondwateroverlast. Er komen circa 20 à 30 meldingen per jaar binnen. De gemeente heeft geen
signalen opgevangen van nadelige gevolgen door te lage grondwaterstanden.
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Figuur 3: Overzicht aandachtsgebieden voor hoge grondwaterstanden
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Figuur 4: Overzicht aandachtsgebieden voor lage grondwaterstanden en zettingen
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3. Toetsing
In dit hoofdstuk vindt een toetsing van de huidige situatie plaats voor de specifieke onderwerpen:
§
geven meldingen aanleiding om maatregelen uit te voeren?
§
geeft de toestand van drainagesystemen aanleiding om maatregelen te treffen?
§
geven metingen aanleiding om maatregelen te treffen.
Deze onderwerpen uit het grondwaterbeleidsplan zijn gekozen om te kunnen
toetsen of binnen de planperiode actie ondernomen moet worden om (acute)
grondwaterproblemen op te lossen of te voorkomen.
Benodigde maatregelen naar aanleiding van huidige meldingen
De meeste meldingen van grondwateroverlast die de gemeente de afgelopen tijd
heeft binnengekregen, geven geen aanleiding tot een buurt- en wijkgerichte aanpak, de noodzaak om maatregelen uit te voeren of onderzoek te starten naar
veranderingen. De meldingen betroffen lokale problemen en zijn met maatwerk
behandeld.
Uitzondering hierop zijn:
§
De meldingen in Bloemendaal oost geven aanleiding om het drainagesysteem
in dit gebied te optimaliseren (zie paragraaf 7.2. grondwaterbeleidsplan).
§
In Bennebroek-oost wordt grondwateroverlast ervaren en treden hoge
grondwaterstanden op, hier is (op termijn) drainage in de openbare weg nodig (en mogelijk aanvullende maatregelen op de particuliere percelen, op
kosten van de perceeleigenaren) om de grondwateroverlast te bestrijden.
Duidelijk is dat in de wijk sprake is van een hoge grondwaterstand en een
reële kans op nadelige gevolgen als gevolg daarvan. Ook duidelijk is dat een
drain in de openbare ruimte zal bijdragen aan het verhelpen van grondwateroverlast. Of de aanleg van drainage op korte termijn (als op zichzelf
staand project) kosteneffectief is, is afhankelijk van de urgentie van de problematiek.
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Benodigde maatregelen naar aanleiding van onderhoud drainagesystemen
De huidige drainageleidingen in de gemeente zijn (overwegend) gelijktijdig met
een rioolvervanging aangelegd. De aanlegkosten waren hierdoor beperkt. Er is
weinig inzicht in de werking en restlevensduur van deze drainageleidingen. Mogelijk moet rekening gehouden worden met een kortere levensduur dan de riolering.
Overwogen moet dan worden of het doelmatig is om de drainageleidingen vooruitlopend op een rioolvervanging (als zelfstandig werk) te vervangen. De vervangingkosten zijn dan hoog, waardoor mogelijk noodzaak ontstaat om planmatig
budgetten te reserveren hiervoor. Om deze doelmatigheidsafweging te kunnen
maken en om te beoordelen hoeveel budget nodig is in de toekomst, wordt deze
planperiode benut om meer kennis op te doen over de werking en de noodzaak
van de huidige systemen. In daaropvolgende planperioden kunnen dan indien
doelmatig budgetten worden opgebouwd.
Binnen de planperiode wordt op basis van de ouderdom van de drains (zie bijlage
2), geplande rioolvervangingen en drainage-onderhoud geen rekening gehouden
met het vervangen van drains, los van geplande rioolvervangingen (budgettering
binnen project rioolvervanging).
Verwacht wordt dat de werking van het horizontale drainagesysteem in Aerdenhout oost (aandachtsgebieden 9 en 10) verbeterd kan worden. Hier lijken de
drains ondanks regulier onderhoud weinig effect te hebben op de grondwateroverlast bij woningen. Er is onderzoek naar de werking en de invloedsfeer van de
drains nodig, om vervolgens te beoordelen of de aanleg van drainage voldoende
invloedsfeer heeft en dus zinvol is. Hiermee wordt als vervolgstap beoordeeld
welke maatregelen doelmatig zijn en worden de resultaten (inclusief
(on)mogelijkheden om de grondwaterstand bij woningen te beïnvloeden vanuit
het openbare terrein) met omwonenden gedeeld.
Ter plaatse van de volgende locaties is drainage in voorbereiding of is onlangs
drainage aangelegd, hier gaat de gemeente na aanleg de werking van het drainagesysteem evalueren en optimaliseren waar nodig:
§
Kinheimweg te Bloemendaal (aandachtsgebied 5);
§
Overveen Cearalaan e.o. (aandachtsgebied 8).
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Benodigde maatregelen naar aanleiding van huidige metingen
De metingen en berekende grondwaterstanden zijn geanalyseerd en in relatie tot
de ouderdom van wijken verwerkt in een aandachtsgebiedenkaart. Een aandachtsgebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van hoge grondwaterstanden in combinatie met oude bebouwing. In de gemeente zijn de meeste aandachtsgebieden in het verleden aangepakt, door middel van aanleg van drainage.
Naar aanleiding van recente metingen en recente ontwikkelingen (in de afgelopen
jaren) zijn op de volgende locaties nog acties nodig:
§

§

§

In Bennebroek-oost (aandachtsgebied 11) treden hoge grondwaterstanden
op en wordt er grondwateroverlast ervaren, hier wordt een enquête uitgevoerd, een drainageontwerp opgesteld en wordt er budget gereserveerd voor
de aanleg van drainage (aanleg nog afhankelijk van onderzoek, zie paragraaf
4.2).
In omgeving Vijverweg te Bloemendaal (aandachtsgebied 3) worden hoge
grondwaterstanden berekend en gemeten, ook wordt overlast ervaren. Mogelijk kan een verbetering worden bereikt door middel van optimalisatie van
de deepwells ten westen van de Vijverweg, de optimalisatie van de deepwells
wordt eerst afgewacht. Er is budget gereserveerd voor een grondwateronderzoek naar mogelijke maatregelen indien de deepwells onvoldoende effect
blijken te hebben op de grondwaterstand bij de Vijverweg.
In de omgeving Bleekerspad te Bloemendaal (aandachtsgebied 4) worden
hoge grondwaterstanden berekend, dit komt niet geheel overeen met de beleving, er is grondwateronderzoek nodig om te beoordelen of hier werkelijk
hoge grondwaterstanden optreden.
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4. Maatregelenplan
In dit hoofdstuk worden zowel beleidsacties (zoals onderzoek, PvE’s) opgenomen,
als uitvoeringsmaatregelen (zoals aanleg drainage), die nodig zijn om invulling te
geven aan de ambities en strategieën uit de vorige hoofdstukken. Het is een samenspel van onderzoek en maatregelen geplaatst in de tijd.
Er is onderscheid gemaakt in acties waarvoor specifiek grondwaterbudget is gereserveerd (paragraaf 4.1.) en acties die binnen de huidige fte’s en projectbudgetten van andere initiatieven (zoals rioolvervanging) worden uitgevoerd (paragraaf
4.2.). In onderstaande paragrafen wordt verwezen naar de bijhorende hoofdstukken uit het Grondwaterbeleidsplan Bloemendaal en Heemstede.

4.1.

Acties met budgetreservering
Voor de onderstaande acties is specifiek grondwaterbudget nodig om ze te realiseren. De acties zijn opgesomd per onderwerp.
Omgang meldingen wateroverlast (par. 4.1 en 4.2.)
1. In samenwerkingsverband in de regio ontwikkelen van Waterloket, inclusief
informatievoorziening voor bewoners en bedrijven.
2. Uitvoeren grondwateronderzoek naar aanleiding van meldingen indien dit
noodzakelijk blijkt (reservering).
3. Jaarlijks (kort) evalueren of meldingen en metingen vragen om een klachtgestuurde, dan wel een gebiedsgestuurde aanpak van overlast of onderlast
in een wijk.
4. Eens per planperiode van het grondwaterplan worden de meldingen en
meetnet metingen grondig geanalyseerd en beoordeeld of een koerswijziging
nodig is.
5. Naar aanleiding van meldingen en een hoge grondwaterstand in Bennebroek
oost: opstellen drainage-ontwerp (inclusief onderzoek naar zettingsgevoeligheid gebied), afbakenen overlastgebieden en onderzoek naar urgentie drainage door middel van een enquête.
6. Reservering: aanleggen drainage in Bennebroek oost (wordt alleen uitgevoerd indien uit de enquête blijkt dat er urgentie is).
7. Reservering: Monitoren effect drainage in Bennebroek oost en eventueel
aanpassen drainage-instelniveau.
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Grondwater bij werken door gemeente (par. 5.3. en 5.4.)
8. Opstellen GIS-database en thematische kaarten over grondwater om werkvoorbereiding van werken op gebied van grondwater te bespoedigen en kansen niet te laten liggen (kostenbesparing). Inclusief watersysteemkaart:
waar infiltreren, waar draineren en waar eerst onderzoek.
Anticiperen op gevolgen klimaatverandering (par. 6.2.)
9. Berekenen effecten klimaatverandering op hoge en lage grondwaterstanden,
beoordelen risico’s op nadelige gevolgen en mogelijke mitigerende maatregelen. Vooralsnog geen extra maatregelen voorzien, eerst onderzoeksresultaten afwachten.
Planmatig beheer en onderhoud drainagesystemen (par. 7.2)
10. Drainageputten en doorspuitvoorzieningen jaarlijks controleren op visuele
vervuiling en controle waterstand ten opzichte van het beoogde instelniveau.
11. Jaarlijks doorspuiten drains, reinigen putten en pompen.
12. Aansturen en meten deepwell-systemen.
13. Opstellen operationeel onderhoudsplan drainagesystemen.
14. Eenmalig onderzoek naar functioneren drainagesystemen en de effecten op
de grondwaterstand, ten behoeve van opstellen drainageprestatiekaart, operationeel onderhoudsplan drainagesystemen en vervangingsplan drainagesystemen. Op representatieve locaties (en in combinatie met onderstaande
actie).
15. Optimalisatiestudie werking en invloedsfeer drainagesysteem Aerdenhout
oost. Doelmatigheidsafweging uitbreiding systeem. Communicatie met omwonenden over te verwachten invloedsfeer en eventuele aanvullende maatregelen. Budget gereserveerd voor aanpassing instelniveaus. Nog geen budget gereserveerd voor uitbreiding van het drainagesysteem (eerst doelmatigheidsanalyse uitvoeren).
16. Evaluatie werking nieuwe drainagesystemen Kinheimweg Bloemendaal en
Overveen west, eventueel aanpassen instelniveaus.
17. Optimalisatiestudie aansturing deepwells binnen de gemeente, aan de hand
van gesignaleerde over- en onderschrijdingen, aanpassen aan- en uitslagpeilen op basis hiervan, mede op basis van onderzoeken [lit. 9, 12, 13].
18. Optimaliseren drainagesysteem Bloemendaal naar aanleiding van onderzoeksrapport [lit. 12], inclusief berekenen drainagedebieten in relatie tot
pompcapaciteiten.
Ontwerp en aanleg drainagesystemen (par. 7.3)
19. Opstellen richtlijnen voor het ontwerp, de aanleg, de controle hierop (en het
beheer en onderhoud) van drainagesystemen, ten behoeve van een duurzame werking leidingen.
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Beheer en analyse grondwatermeetnet (par. 8.1)
20. In stand houden, beheren en dataontsluiting van meetlocaties.
21. Doelmatigheidsanalyse voor locaties waar hoge grondwaterstanden worden
gemeten: als kader voor de geplande werken aan de riolering en openbare
ruimte en om doelmatigheid maatregelen te onderbouwen. Maatregelen in
weg effectief voor grondwaterstandverlaging bij bebouwing? Rioolvervanging
naar voren halen of afwachten? Vooralsnog nodig in de omgeving:
§
Vijverweg, Bleekerspad, Kastanjelaan te Bloemendaal.
22. Grondwateronderzoek naar aanleiding van metingen indien daartoe aanleiding is (een plotselinge verandering bijvoorbeeld) als onderdeel van de
grondwaterzorgplicht (reservering).
23. Jaarlijks kort analyseren metingen in relatie tot meldingen, beoordelen en
vastleggen of vervolgactie nodig is.
Beheer grondwatermodel en –database (par. 8.2)
24. Actualiseren grondwatermodel, uitvoeren tijdafhankelijke effectenberekeningen infiltratie, opstellen watersysteemkaart, bij voorkeur in samenwerking
met Heemstede.
25. Gereedmaken GIS-database en model voor gebruik/ online inzage door de
gemeente, zo mogelijk in samenwerking met omliggende gemeenten, om
kennis te delen, leidt tot kwalitatief betere beslissingen en uiteindelijk een
kostenbesparing.
26. Actueel houden database, jaarlijks actualiseren met nieuwe gegevens uit
projecten.
27. Actueel houden grondwatermodel, eens per 5 à 10 jaar actualiseren met
nieuw gegevens uit projecten.

4.2.

Acties binnen huidige werkzaamheden
Onderstaande acties worden opgepakt binnen de werken/projecten/gangbare
werkzaamheden. Hiervoor is geen extra budget nodig, in aanvulling op de budgetten van de werken in de wijken en huidige fte’s. De acties zijn opgesomd per
onderwerp.
Omgang meldingen wateroverlast (par. 4.1. en 4.2.)
28. Meldingen in ontvangst nemen via meldpunt woon- en leefomgeving.
29. Waar kan adequaat bewoners bij grondwateronderzoek betrekken, om
draagvlak bij bewoners voor aanpak te creëren.
30. Meldingen behandelen conform eenduidige systematiek paragraaf 4.2.
31. Meldingen registreren, inclusief uitkomsten, zodat periodieke analyse van de
gegevens mogelijk wordt, om te voldoen aan de grondwaterzorplicht.
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Voorkomen grondwaterproblemen bij nieuwbouw (par. 5.2.)
32. Bij nieuwbouwprojecten: grondwateronderzoek uitvoeren, voorwaarden en
aandachtspunten meegeven aan bouwer, watertoetsproces doorlopen, bevindingen en voorwaarden vastleggen in bestemmingsplan, exploitatieovereenkomst en/of in overleg afstemmen met betreffende partijen. Binnen budget
van nieuwbouw.
Grondwater bij werken door gemeente (par. 5.3.)
33. Als voorbereiding van werken in de openbare ruimte doelmatigheid drainage
en omgevingsbeïnvloeding (bemalingadvies) van het werk beoordelen, op
basis van gegevens uit GIS-database en werkwijze uit par. 5.3., beslissing
motiveren en vastleggen om te voldoen aan de grondwaterzorgplicht. Monitoren grondwaterstand voor, tijdens en na het werk. Binnen budget van het
werk.
34. Treffen grondwatermaatregelen in openbaar gebied gelijktijdig met reeds
geplande rioolvervangingen, indien doelmatig, binnen budget van het werk.
(On)mogelijkheden infiltreren afstromend regenwater (par. 5.4.)
35. Als voorbereiding van infiltratieprojecten beoordelen of infiltreren leidt tot
een ongewenste grote stijging van de grondwaterstand (in lagere delen), beslissing motiveren en vastleggen om te voldoen aan de grondwaterzorgplicht.
Op basis van de nog op te stellen watersysteemkaart en de afkoppelkaart.
Monitoren grondwaterstand voor, tijdens en na het werk waar nodig.
Grondwater bij projecten door derden (par. 5.5.)
36. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning stemt de gemeente af of door
de aanvrager voldoende onderzoek is gedaan naar de effecten van bouwwerken op de grondwaterstand, in zowel gebruiksfase als uitvoeringsfase (in afstemming met bevoegd gezag voor bouwfase: waterschap).
Grondwater en wijzigen oppervlaktewaterpeil (par. 5.6.)
37. Bij voorgenomen peilbesluit door Rijnland: actief en tijdig afstemmen grondwateraspecten bebouwde gebieden, om te waarborgen dat het thema
grondwater voldoende wordt beoordeeld.
Volgen ontwikkelingen in duinen (par. 5.7.)
38. Informatie delen over eventuele ontwikkelingen met partijen die activiteiten
ontplooien in de duinen (natuurbeheer, drinkwaterbereiding).
Anticiperen op gevolgen klimaatverandering (par. 6.2.)
39. Bij ieder project in de openbare ruimte rekening houden met gevolgen klimaatverandering voor grondwater en de kansen die het project biedt om gevolgen te beperken, om beetje bij beetje op doelmatige wijze de gemeente
klimaatbestendig te maken.
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Planmatig beheer en onderhoud drainagesystemen (par. 7.2)
40. Het opnemen en actueel houden van de systemen en achterliggende kenmerken (omhulling, dimensies, materiaal, instelniveau, et cetera) in het beheersysteem.
41. Aanpassen instelniveau regelbare horizontale drainage-infiltratieleidingen
indien meldingen of metingen daartoe aanleiding geven.

4.3.

Kosten, tijdbesteding, planning
De kosten van de genoemde acties zijn in de onderstaande tabellen opgesomd en
geraamd. De kosten zijn indicatief bepaald voor budgetreservering. De uitvoeringskosten zijn afgerond op vijfduizendtallen en beleidsacties op duizendtallen.
De kosten zijn exclusief BTW en geraamd met het prijspeil 2016. De kostendekking vindt plaats binnen het Gemeentelijk Rioleringsplan. De planperiode van het
grondwaterbeheerplan betreft 2017 t/m 2021.
De kosten zijn geraamd op basis van kengetallen en praktische ervaring van Wareco met stedelijk grondwaterbeheer.
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27.600,00
15.000,00
35.000,00

95.600,00

€
€
€

€

37.000,00

7.000,00

30.000,00

5.000,00
13.000,00

2017

€
€

ONDERZOEK
8,24,25 actualiseren grondwatermodel /opstellen GIS€
,26 database / watersysteemkaart [samenwerking
Heemstede]
19 opstellen richtlijnen voor ontwerp en aanleg
€
drainagesystemen [samenwerkings
Heemstede]
14 onderzoek functioneren drainagesystemen in
relatie tot effect grondwaterstand,
drainageprestatiekaart
18 optimalisatie drainage Bloemendaal
13 opstellen operationeel onderhoudsplan
drainagesystemen
15 optimalisatiestudie Aerdenhout
9 berekenen effecten klimaatverandering
4 grootschalige analyse meldingen en data
meetnet, actualiseren grondwaterplan
TOTAAL €

uitvoeringsjaar
# actie omschrijving
BEHEER
1 waterloket opzet en onderhouden
12 abonnement dataleverantie 25 peilbuizen
aansturing deepwells
20 abonnement dataleverantie 62 peilbuizen
grondwatermeetnet + onderhoud peilbuizen
2,3,21, evaluatie, analyse en onderzoek n.a.v.
22,23 meldingen en metingen
7,16,17 monitoring drainagesystemen / aanpasen
instelniveaus / aanpassen aan- en uitslagpeilen
deepwells
TOTAAL

5.000,00

€

51.000,00

6.000,00

€

€

20.000,00

20.000,00

61.100,00

5.000,00

15.000,00

27.600,00

500,00
13.000,00

€

€

€

€

€

€

€
€

2018

21.000,00

10.000,00

€

€

10.000,00

1.000,00

61.100,00

5.000,00

15.000,00

27.600,00

500,00
13.000,00

€

€

€

€

€

€

€
€

2019

€

€

€

€

€

€

€
€

1.000,00

1.000,00

61.100,00

5.000,00

15.000,00

27.600,00

500,00
13.000,00

2020

€

€

€

€

€

€

€

€
€

26.000,00

25.000,00

1.000,00

61.100,00

5.000,00

15.000,00

27.600,00

500,00
13.000,00

2021

Grondwaterbeheerplan gemeente Bloemendaal

Tabel 1: Kosten acties Beheer en Onderzoek
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2017

€
40.000,00
€
78.000,00
TOTAAL € 118.000,00

uitvoeringsjaar

AANLEG / VERVANGING
vervangen drainage Kinheimweg
€ 175.000,00
5 opstellen drainageontwerp Bennebroek€
5.000,00
Meerwijk / doelmatigheidsanalyse /
[bestekvoorbereiding]
6 aanleggen drainage Bennebroek-Meerwijk
[afhankelijk van doelmatigheidsanalyse]
21 doelmatigheidsanalyse, ontwerp drainage
Kastanjelaan e.o. Bloemendaal
[bestekvoorbereiding]
aanleg drainage Kastanjelaan e.o. BL
[afhankelijk doelmatigheidsanalyse]
TOTAAL € 180.000,00

# actie omschrijving
ONDERHOUD
10,11 onderhoud horizontale drainage
10,11 onderhoud verticale drainage

17.000,00

12.000,00

29.000,00

€

€

€

€
40.600,00
€
79.200,00
€ 119.800,00

2018

100.000,00

160.000,00

€ 260.000,00

€

€

€
41.200,00
€
80.400,00
€ 121.600,00

2019

160.000,00

€ 160.000,00

€

€
41.800,00
€
81.600,00
€ 123.400,00

2020

€

-

€
42.400,00
€
82.800,00
€ 125.200,00

2021

Grondwaterbeheerplan gemeente Bloemendaal

Tabel 2: Kosten acties Onderhoud en Aanleg/Vervanging
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1
Aandachtsgebieden hoge en lage waterstanden

Legenda
Aandachtsgebieden
Overlast Bloemendaal
Gemeente Bloemendaal
Bron achtergrondkaart: ESRI

Bloemendaal

Overveen

0

200
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800

1000 m

Aandachtsgebieden hoge grondwaterstand Noord
Project: BS49, Beleidsplan Bloemendaal en Heemstede

Aerdenhout

A3

Document:
BS49_BIJ1BN

Schaal:
1:17.500

Datum:
28-10-2016

Get. door:
ESP

Controle:
MKU

Legenda
Aandachtsgebieden
Overlast Bloemendaal

Aerdenhout

Gemeente Bloemendaal
Bron achtergrondkaart: ESRI

Bennebroek
Vogelenzang
0
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1000 m

Aandachtsgebieden hoge grondwaterstand Zuid
Project: BS49, Beleidsplan Bloemendaal en Heemstede

A3

Document:
BS49_BIJ1BZ

Schaal:
1:17.500

Datum:
28-10-2016

Get. door:
ESP

Controle:
MKU

Legenda
Ouderdom bebouwing
Voor 1930
1930 tot 1950
1950 tot 1980
1980 tot 1992 (bouwbesluit)
Na 1992
Drainage
Deepwells
Deepwellpomp
Drainagepomp
Gemeente_Bloemendaal
Bron achtergrondkaart: ESRI

Bloemendaal

Bloemendaal: Ouderdom bebouwing, ligging deepwells en
drainage

Overveen

Project: BS49, Operationeel beheerplan Bloemendaal en Overveen

A3
0

200

400

600

800

1000 m

Document:
BS49_1D11

Schaal:
1:10.000

Datum:
28-10-2016

Get. door:
ESP

Controle:
MKU

Legenda
Ontwateringsdiepte [m] bij RHG, Peilbuizen
< 0.50
0.50 - 0.70
0.70 - 1.00
1.00 - 1.50
> 1.50
Ontwateringsdiepte [m] bij RHG, Model
<0,5
0,5 - 0,7
0,7 - 1,0
1,0 - 1,5
>1,5
Panden (wit)
Drainage uit GBI
Deepwells
Deepwellpomp
Drainagepomp
Gemeente Bloemendaal
Bron achtergrondkaart: ESRI

Bloemendaal

Bloemendaal: Ontwateringdiepte bij natte periode

Overveen

Project: BS49, Operationeel beheerplan Bloemendaal en Overveen

A3
0

200

400

600

800

1000 m

Document:
BS49_1D12

Schaal:
1:10.000

Datum:
28-10-2016

Get. door:
ESP

Controle:
MKU

Legenda
Ontwateringsdiepte bij RLG [m]
< 0,50
0,50 - 0,70
0,70 - 1,00
1,00 - 1,50
> 1,50
Diepte veen onder maaiveld [m]
<1m
1-2m
2-3m
3-4m
4-5m
>5m
Panden (wit)
Gemeente Bloemendaal
Bron achtergrondkaart: ESRI

Bloemendaal

Bloemendaal: Ontwateringdiepte bij droge periode en
diepte veen onder maaiveld

Overveen

Project: BS49, Operationeel beheerplan Bloemendaal en Overveen

A3
0

200

400
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800

1000 m

Document:
BS49_1D13

Schaal:
1:10.000

Datum:
28-10-2016

Get. door:
ESP

Controle:
MKU

Overveen

Legenda
Ouderdom bebouwing
Voor 1930
1930 tot 1950
1950 tot 1980
1980 tot 1992 (bouwbesluit)
Na 1992

Overveen: Ouderdom bebouwing, ligging deepwells en
drainage

Drainage
Deepwells

Project: BS49, Operationeel beheerplan Bloemendaal en Overveen

Deepwellpomp
Drainagepomp
Gemeente_Bloemendaal
Bron achtergrondkaart: ESRI
0

200

400

A3
600

800

1000 m

Document:
BS49_1D21

Schaal:
1:10.000

Datum:
28-10-2016

Get. door:
ESP

Controle:
MKU

Overveen

Legenda
Ontwateringsdiepte [m] bij RHG, Peilbuizen
< 0.50
0.50 - 0.70
0.70 - 1.00
1.00 - 1.50
> 1.50
Ontwateringsdiepte [m] bij RHG, Model
<0,5
0,5 - 0,7
0,7 - 1,0
1,0 - 1,5
>1,5
Panden (wit)
Drainage uit GBI
Deepwells
Deepwellpomp
Drainagepomp
Gemeente Bloemendaal
Bron achtergrondkaart: ESRI
0

200

400

600

800

1000 m

Overveen: Ontwateringdiepte bij natte periode
Project: BS49, Operationeel beheerplan Bloemendaal en Overveen

A3

Document:
BS49_1D22

Schaal:
1:10.000

Datum:
28-10-2016

Get. door:
ESP

Controle:
MKU

Overveen

Legenda
Ontwateringsdiepte bij RLG [m]
< 0,50
0,50 - 0,70
0,70 - 1,00
1,00 - 1,50
> 1,50
Diepte veen onder maaiveld [m]
<1m
1-2m
2-3m
3-4m
4-5m
>5m
Panden (wit)
Gemeente Bloemendaal
Bron achtergrondkaart: ESRI
0

200

400

600

800

1000 m

Overveen: Ontwateringdiepte bij droge periode en diepte
veen onder maaiveld
Project: BS49, Operationeel beheerplan Bloemendaal en Overveen

Aerdenhout

A3

Document:
BS49_1D23

Schaal:
1:10.000

Datum:
28-10-2016

Get. door:
ESP

Controle:
MKU

Aerdenhout

Legenda
Ouderdom bebouwing
Voor 1930
1930 tot 1950
1950 tot 1980
1980 tot 1992 (bouwbesluit)
Na 1992

Aerdenhout: Ouderdom bebouwing, ligging deepwells en
drainage

Drainage
Deepwells

Project: BS50, Operationeel beheerplan Aerdenhout

Deepwellpomp
Drainagepomp
Gemeente_Bloemendaal
Bron achtergrondkaart: ESRI
0

200

400

A3
600

800

1000 m

Document:
BS49_1D31

Schaal:
1:10.000

Datum:
28-10-2016

Get. door:
ESP

Controle:
MKU

Aerdenhout

Legenda
Ontwateringsdiepte [m] bij RHG, Peilbuizen
< 0.50
0.50 - 0.70
0.70 - 1.00
1.00 - 1.50
> 1.50
Ontwateringsdiepte [m] bij RHG, Model
<0,5
0,5 - 0,7
0,7 - 1,0
1,0 - 1,5
>1,5

Aerdenhout: Ontwateringdiepte bij natte periode
Panden (wit)
Drainage uit GBI
Deepwells

Project: BS50, Operationeel beheerplan Aerdenhout

Deepwellpomp
Drainagepomp
Gemeente Bloemendaal
Bron achtergrondkaart: ESRI
0

200

400

A3
600

800

1000 m

Document:
BS49_1D32

Schaal:
1:10.000

Datum:
28-10-2016

Get. door:
ESP

Controle:
MKU

Aerdenhout

Legenda
Ontwateringsdiepte bij RLG [m]
< 0,50
0,50 - 0,70
0,70 - 1,00
1,00 - 1,50
> 1,50
Diepte veen onder maaiveld [m]
<1m
1-2m
2-3m
3-4m
4-5m
>5m

Aerdenhout: Ontwateringdiepte bij droge periode en
diepte veen onder maaiveld
Project: BS50, Operationeel beheerplan Aerdenhout

A3

Panden (wit)
Gemeente Bloemendaal
Bron achtergrondkaart: ESRI
0

200

400

600

800

1000 m

Document:
BS49_1D33

Schaal:
1:10.000

Datum:
28-10-2016

Get. door:
ESP

Controle:
MKU

Vogelenzang
Legenda
Ouderdom bebouwing
Voor 1930
1930 tot 1950
1950 tot 1980
1980 tot 1992 (bouwbesluit)
Na 1992
Drainage
Deepwells
Deepwellpomp
Drainagepomp
Gemeente_Bloemendaal
Bron achtergrondkaart: ESRI
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Vogelenzang: Ouderdom bebouwing, ligging deepwells en
drainage
Project: BS51, Operationeel beheerplan Bennebroek en Vogelenzang

A3

Document:
BS49_1D41

Schaal:
1:10.000

Datum:
28-10-2016

Get. door:
ESP

Controle:
MKU

Vogelenzang
Legenda
Ontwateringsdiepte [m] bij RHG, Peilbuizen
< 0.50
0.50 - 0.70
0.70 - 1.00
1.00 - 1.50
> 1.50
Ontwateringsdiepte [m] bij RHG, Model
<0,5
0,5 - 0,7
0,7 - 1,0
1,0 - 1,5
>1,5
Panden (wit)
Drainage uit GBI
Deepwells
Deepwellpomp
Drainagepomp
Gemeente Bloemendaal
Bron achtergrondkaart: ESRI
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Vogelenzang: Ontwateringdiepte bij natte periode
Project: BS51, Operationeel beheerplan Bennebroek en Vogelenzang

A3

Document:
BS49_1D42

Schaal:
1:10.000

Datum:
28-10-2016

Get. door:
ESP

Controle:
MKU

Legenda
Ontwateringsdiepte bij RLG [m]
< 0,50
0,50 - 0,70
0,70 - 1,00
1,00 - 1,50
> 1,50
Diepte veen onder maaiveld [m]
<1m
1-2m
2-3m
3-4m
4-5m
>5m
Panden (wit)
Gemeente Bloemendaal
Bron achtergrondkaart: ESRI

Vogelenzang

0
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Vogelenzang: Ontwateringdiepte bij droge periode en
diepte veen onder maaiveld
Project: BS51, Operationeel beheerplan Bennebroek en Vogelenzang

A3

Document:
BS49_1D43

Schaal:
1:10.000

Datum:
28-10-2016

Get. door:
ESP

Controle:
MKU

Legenda
Ouderdom bebouwing
Voor 1930
1930 tot 1950
1950 tot 1980
1980 tot 1992 (bouwbesluit)
Na 1992
Drainage
Deepwells

Bennebroek

Deepwellpomp
Drainagepomp
Gemeente_Bloemendaal
Bron achtergrondkaart: ESRI

Bennebroek: Ouderdom bebouwing, ligging
deepwells en drainage
Project: BS51, Operationeel beheerplan Bennebroek en Vogelenzang

A4
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Document:
BS49_1D51

Datum:
Opgesteld:
28-10-2016 ESP

Schaal:
1:10.000

Controle:
MKU

Legenda
Ontwateringsdiepte [m] bij RHG, Peilbuizen
< 0.50
0.50 - 0.70
0.70 - 1.00
1.00 - 1.50
> 1.50
Ontwateringsdiepte [m] bij RHG, Model
<0,5
0,5 - 0,7
0,7 - 1,0
1,0 - 1,5
>1,5

Bennebroek

Panden (wit)
Drainage uit GBI
Deepwells
Deepwellpomp
Drainagepomp
Gemeente Bloemendaal
Bron achtergrondkaart: ESRI

Bennebroek: Ontwateringdiepte bij natte
periode
Project: BS51, Operationeel beheerplan Bennebroek en Vogelenzang
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Document:
BS49_1D52

Datum:
Opgesteld:
28-10-2016 ESP

Schaal:
1:10.000

Controle:
MKU

Legenda
Ontwateringsdiepte bij RLG [m]
< 0,50
0,50 - 0,70
0,70 - 1,00
1,00 - 1,50
> 1,50
Diepte veen onder maaiveld [m]
<1m
1-2m
2-3m
3-4m
4-5m
>5m

Bennebroek

Panden (wit)
Gemeente Bloemendaal
Bron achtergrondkaart: ESRI

Bennebroek: Ontwateringdiepte bij droge periode en
diepte veen onder maaiveld
Project: BS51, Operationeel beheerplan Bennebroek en Vogelenzang
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Document:
BS49_1D53
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Opgesteld:
28-10-2016 ESP

Schaal:
1:10.000

Controle:
MKU

BIJLAGE 2
Overzicht ouderdom drainagesystemen

Legenda
Drainage gemeente Bloemendaal uit GBI
< 1975
1975 - 1984
1985 - 1994
1995 - 2004
2005 - 2014
Drainage gemeente Heemstede
Drainage gemeente Heemstede
Gemeentegrens
Bron achtergrondkaart: ESRI

Bloemendaal

Overveen
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Ouderdom drainagesysteem Gemeente Bloemendaal
(Noord)
Project: BS49, Operationeel beheerplan Bloemendaal en Overveen

A3

Aerdenhout

Document:
BS49_BIJ2_1

Schaal:
1:17.500

Datum:
28-10-2016

Get. door:
ESP

Controle:
MKU

Legenda
Drainage gemeente Bloemendaal uit GBI
< 1975
1975 - 1984
1985 - 1994
1995 - 2004
2005 - 2014
Drainage gemeente Heemstede

Aerdenhout

Drainage gemeente Heemstede
Gemeentegrens
Bron achtergrondkaart: ESRI

Heemstede

Bennebroek
Vogelenzang
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Aandachtsgebieden lage grondwaterstand Zuid
Project: BS51, Operationeel beheerplan Bennebroek en Vogelenzang

A3

Document:
BS49_BIJ1CZ

Schaal:
1:17.500

Datum:
28-10-2016

Get. door:
ESP

Controle:
MKU
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