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0) Leeswijzer
Eindrapport
Dit document dient als eindrapport van onze 
gezamenlijke zoektocht naar de meest wenselijke 
maatregelen voor het terugdringen van de wateroverlast 
bij de woningen aan het Plantsoen in Leiden.

Samenwerking
De verkenning was een samenwerking tussen gemeente 
Leiden en een kernteam van bewoners/eigenaars van de 
panden. Wareco ondersteunde met technisch-
inhoudelijke kennis. 

Leeswijzer
Dit document heeft een bijzonder opbouw. Dat ziet u aan 
de inhoudsopgave. Om u als lezer snel van de gewenste 
informatie te voorzien, starten we direct na deze korte 
inleiding met een het maatregelenvoorstel dat als meest 
wenselijke is geselecteerd (hoofdstuk 1).

Wie wil weten welke varianten er zijn onderzocht en hoe 
deze zijn afgewogen, leest door in het volgende 
hoofdstuk (hoofdstuk 2). 

Als laatste beschrijven we het traject van de verkenning, 
zoals we dat vóórafgaand hebben afgesproken en 
vastgelegd in het Plan van Aanpak (hoofdstuk 3). 

Bijlagen
Bij het eindrapport horen 2 bijlagen:
• Bijlage 1: het plan van aanpak dat 

samen met de werkgroep is opgesteld 
en doorlopen (met daarbij ook bijlagen)

• Bijlage 2: het rapport uit 2011 dat de 
oorzaak van de wateroverlast beschrijft.
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1) Maatregelvoorstel
Het meest doelmatige maatregelenvoorstel om de wateroverlast 
terug te dringen is het aanleggen van een HWA-riool in de 4e

Binnenvestgracht in combinatie met het aanpassen van het 
straatprofiel en een herbestrating van de hele straat. Dit is 
maatregelenvoorstel 2b uit het Plan van Aanpak (zie bijlage 1). 

Maatregelenvoorstel 2b is een goede stap op weg naar een 
klimaatbestendige inrichting van de hele wijk (maatregelenvoorstel 
4). 

De e-mailwisseling van 24 mei 2021 en 26 mei 2021 tussen Maarten 
Baljon en Mark van Dijk bevestigt dat dit inderdaad voor alle partijen 
het meest wenselijke maatregelenvoorstel is.

Planning
Vanwege de hoge kosten die de uitvoering van het 
maatregelenvoorstel met zich meebrengt, zal de gemeente deze 
werkzaamheden niet op korte termijn uitvoeren. De uitvoering van de 
maatregelen komt alléén in het zicht op het moment dat er ook 
andere ingrijpende werkzaamheden in de straat moeten worden 
uitgevoerd. Bijvoorbeeld het vervangen van het rioolstelsel.

Het vervangen van het rioolstelsel in Levendaal Oost (dus ook de 4e

Binnenvestgracht) zal naar verwachting rond het jaar 2040 gebeuren. 
Dat is dus ook het natuurlijke moment dat het maatregelenvoorstel in 
de 4e Binnenvestgracht kan worden uitgevoerd.
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1) Maatregelvoorstel (vervolg)
Alvast actie
De daadwerkelijke uitvoering van het maatregelenvoorstel laat dus nog even op zich wachten. Daarom 
wil de gemeente u graag helpen met de acute knelpunten:
- Inspecteren huisriolering 

 de gemeente biedt aan om de aansluitleiding van uw riool te inspecteren met een camera. De 
huisriolering wordt vanaf de straat geïnspecteerd, zo ver als de camera kan komen. U kunt zich 
hiervoor intekenen. Er wordt een eigen bijdrage van u gevraagd. Zie de brief van de gemeente 
hierover.

- Aanbrengen ‘opstapje’ 
 Als u last hebt van water dat van de 4e Binnenvestgracht via uw deur/achterterrein op uw 
perceel stroomt of zelfs bij u naar binnen loopt, dan kunt u het bekende ‘opstapje’ aan laten 
brengen. Dit is voor de korte termijn de meest doelmatige maatregel. U moet het zelf aan de 
gemeente aangeven als u dit wilt. Vervolgens maakt de gemeente afspraken met u over de 
uitvoering. Alternatief is dat u accepteert dat er af en toe water op uw perceel stroomt. 

Maatregelen uitwerken
Voorafgaand aan de uitvoering, zal het maatregelenvoorstel 
technisch worden uitgewerkt.  Er worden onder andere 
technische tekeningen gemaakt, zodat het werk aanbesteed 
kan worden en de aannemer weet wat hij moet aanleggen.

Aangezien we voorzien dat de uitvoering rond het jaar 2040 
zal gaan plaatsvinden, is het nu nog te vroeg om deze 
technische uitwerking te doen. Ook de goedkeuring van het 
maatregelenplan door College en Raad zal te zijner tijd 
worden geregeld. Evenals het aanvragen van het benodigde 
uitvoeringsbudget. 
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1) Maatregelvoorstel (vervolg)
Zelf doen
Het maatregelenvoorstel volgens optie 2b zal de knelpunten in het openbare gebied afdoende oplossen. 
De knelpunten op het privéterrein (op de laag liggende achterplaatsjes en in de souterrains) zullen naar 
verwachting niet worden opgelost. Hiervoor zijn de eigenaren/bewoners zelf aan zet.

Zelf doen tegen regenwater / rioolwater
Tegen regenwateroverlast helpt het aanbrengen van een pompinstallatie op de 
binnenhuisriolering/huisaansluiting. Zoals de pompinstallatie die op nummer 73 is aangelegd. 

Dit eventueel in combinatie met het ophogen van de drempel bij de achterdeur aan de 4e

Binnenvestgracht. 

Zelf doen tegen vocht
Tegen vocht helpt het injecteren van de muren die in contact staan met de grond / het grondwater. 

Straatkolken reinigen
De bewoners constateren dat de straatkolken snel vervuilen. Met de gemeente is afgesproken dat de 
straatkolken regelmatig worden gereinigd. Om aan te geven wanneer dit plaatsvindt, zal de gemeente 
het moment van reinigen vooraf aankondigen door het plaatsen van een bord met de beoogde datum 
van de reinigingsactie. Het is aan de bewoners om te zorgen dat de reiniging ook kan plaatsvinden 
zonder dat er auto’s op de straatkolken zijn geparkeerd.
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2) Afweging varianten
Doelmatigheidstoets.
De beschouwde varianten zijn afgewogen in een 
doelmatigheidstoets. 
Naast een aantal kwalitatieve criteria kijkt de 
doelmatigheidstoets ook naar de realisatiekosten.

De doelmatigheidstoets is gebaseerd op de 
Low – Bid - Scoringsformule. 

Dit is de meest gebruikte gunningsformule ter wereld
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3) Plan van aanpak, stappenplan en planning
We hebben voorafgaand aan de verkenning, gezamenlijk een Plan van Aanpak opgesteld. De definitieve 
versie is van 28 juli 2020 en is met ieders goedkeuring vastgesteld. Het Plan van Aanpak is als bijlage 1 
aan deze rapportage toegevoegd. 

Stappenplan en planning
We hebben het stappenplan en de 
planning die in het Plan van Aanpak 
zijn opgenomen, gevolgd. 

Ten gevolge van de lockdown zijn 
we langer bezig geweest dan we 
hadden voorzien. 

Maar het resultaat is er niet minder 
om.

Mede dankzij de bakkunsten van 
Maarten. Heerlijk



BIJLAGE 1 

Plan van Aanpak 
 

Deze bijlage bevat het Plan van Aanpak dat samen met de werkgroep is opgesteld. Het opstellen 
en vaststellen van het Plan van Aanpak was de eerste stap in het gezamenlijke proces. Tijdens het 
doorlopen van het proces zijn de stappen die in het Plan van Aanpak beschreven staan gevolgd. 
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1 INLEIDING 

Dit rapport is het Plan van Aanpak om te komen tot een voorstel van maatregelen om de waterproblemen bij de woningen aan het 
Plantsoen te Leiden terug te dringen. 
   

1.1 Plantsoen en 4e Binnenvestgracht 
De woningen aan het Plantsoen grenzen aan de 
achterzijde aan de 4e Binnenvestgracht. Een deel 
van de waterknelpunten komt vanaf de 4e 
Binnenvestgracht. Vandaar de naam van het 
document: “Plantsoen en 4e Binnenvestgracht, 
terugdringen wateroverlast”.  
 
Het onderzoeksgebied voor de waterproblematiek 
is in de figuur hiernaast met een blauwe arcering 
aangegeven. De 4e Binnenvestgracht loopt door 
aan de noordzijde van de straat Levendaal. 
Navraag leert dat er ten noorden van het 
Levendaal géén waterklachten zijn. Ook niet bij 
de souterrainwoningen aan de Plantage. 
  

1.2 Wateroverlast 
Bekend is dat er bij zeer hevige neerslag wateroverlast optreedt in de souterrains van de woningen aan het Plantsoen. Bij de woningen aan 
de 4e Binnenvestgracht zijn géén wateroverlastklachten.   
 
De wateroverlast uit zich op 3 manieren: 

 Regenwater stroomt vanaf het plaveisel van de 4e Binnenvestgracht naar de achterdeuren van de woningen aan het Plantsoen (en 
vervolgens naar binnen of het achterplaatsje op) 

 Rioolaansluitingen in de souterrains lopen over als het hard regent. Bij sommige woningen komt het water zelfs uit de vloer van het 
souterrain  
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 Vocht in souterrains door grondwater. 
 Stank of muffe lucht vanuit riool en/of vochtige muren 

 
Om afstroming van het regenwater vanaf de verharding van de 4e Binnenvestgracht naar de laag liggende achteringangen tegen te gaan is 
door de gemeente een voorstel gedaan om ‘opstapjes’ te maken. Dit voorstel is gecommuniceerd in de gemeentelijke brief ‘Aanpassingen 
bestrating t.b.v. wateroverlast’ met kenmerk 2018-105, d.d. 25 mei 2018. Deze is toegevoegd als bijlage 1. 
  
Op de gemeentelijke begroting is ook geld gereserveerd om dit voorstel uit te voeren. Het voorstel heeft er mede toe geleid dat de 
bewoners van het Plantsoen contact met de gemeente hebben gezocht om over het gemeentelijke voorstel te praten en dit eventueel aan 
te passen, zodat het beter aansluit bij hun wensen.  
 

1.3 Plan van Aanpak waterproblematiek 
Dit Plan van Aanpak beschrijft de werkstappen die zullen leiden tot het vaststellen van de maatregelen voor het terugdringen van de 
waterproblematiek bij de woningen aan het Plantsoen. Het doel van dit Plan van Aanpak is om gezamenlijk te komen tot een goedgekeurd 
maatregelenplan om de wateroverlast terug te dringen naar een acceptabel niveau. Het maatregelenplan heeft de focus op het oplossen 
van wateroverlastknelpunten. Bij het afwegen van de maatregelen kijken we ook naar mogelijkheden om deze eventueel te combineren 
met ingrepen om het watertekort in droge periodes op te lossen en regenwater beschikbaar te maken voor singelpark. Zie paragraaf 3.2 
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2 PROJECTFASEN 

Om aan te geven hoe de werkstappen die in dit Plan van Aanpak beschreven staan, passen in de projectcyclus van de gemeente Leiden, 
geven wij hieronder een overzicht van de te doorlopen projectfasen. De fasering is ontleend aan het dossier “werken Gemeente Leiden”. 
 

 
 
 
 

2.1 Definitiefase 
Uit het overzicht wordt duidelijk, dat de acties die in dit Plan van Aanpak beschreven worden, thuishoren in de ‘Definitiefase’.  
De definitiefase leidt tot een maatregelenplan, zie hoofdstuk 3, werkstappen definitiefase, stap 3. 
 
Het doel van het Plan van Aanpak is dan ook het vaststellen van de projectkaders voor de definitiefase.  
Het beoogde maatregelenplan is het eindproduct van de definitiefase. 
  
Na het afronden van de definitiefase, vindt bestuurlijke besluitvorming plaats. Afhankelijk van de uitkomsten van de besluitvorming, wordt 
gestart met de ontwerpfase in het eerste kwartaal van 2021.  

1e kwartaal 2021 
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3 WERKSTAPPEN DEFINITIEFASE  

De definitiefase is in drie werkstappen onderverdeeld om te komen tot het maatregelenplan. Deze stappen zijn als volgt:  
1) Toelichten wateroverlast; 
2) Verkennen oplossingen; 
3) Maatregelen vastgesteld; 
 

 
 
De werkstappen zijn navolgend in dit hoofdstuk toegelicht.  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

datum 28 juli 2020 
referentie 200921_R_MBO1_0204 

 
P 9/22

3.1 Toelichten wateroverlast 
Het doel is het toelichten van de aard en de oorzaak van de waterproblematiek bij de woningen aan het Plantsoen. Door de achtergrond 
van de knelpunten met de bewoners te delen, kan in de volgende werkstap samen met de bewoners worden gezocht naar adequate en 
doelmatige oplossingen. 
 
Werkzaamheden 
In deze werkstap voeren we de onderstaande werkzaamheden uit. De groene vinkjes geven aan welke werkzaamheden reeds zijn 
uitgevoerd. De meeste zaken zijn uitgevoerd/vastgesteld tijdens de informatieavond die op 16 januari 2020 is gehouden. Hierbij waren 
ongeveer 25 bewoners van het Plantsoen en van de 4e Binnenvestgracht aanwezig. Het verslag van de informatiebijeenkomst is als bijlage 
1 aan dit rapport toegevoegd. 
 

   Belanghebbenden in beeld Uitgevoerd, zie verslag in bijlage 1 

     

   Woordvoerders benoemd   Gedaan, zie hoofdstuk 5, Communicatie 
     

   Communicatieschema zie hoofdstuk 5, Communicatie 
     

   Uitleg waterproblematiek (informatieavond) deze is gehouden op 16 januari 2020 
     
   Probleem voldoende in beeld?   Actualiseren inventarisatie is wenselijk. In het overleg met de meedenkgroep op 4  
    februari is afgesproken dat de waterknelpunten opnieuw worden geinventariseerd. De 

bewoners doen dit zelf. Zie verslag in bijlage 2 
 

   Doorkijk oplossingen zie paragraaf 3.2 
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Producten 
 Verslag; informatiebijeenkomst 16 januari 2020 (zie bijlage 1) 
 Verslag per e-mail; overleg meedenkgroep 4 februari 2020 (zie bijlage 2) 
 Rapport inventarisatie en analyse waterknelpunten Plantsoen en 4e Binnenvestgracht 
 
Communicatie 
Overleg met de wijkvereniging maart 2020. 
 
Planning 
Afronding in maart 2020. 
 

3.2 Verkennen oplossingen 
We verkennen welke maatregelen kunnen worden genomen om de situatie te verbeteren. Op basis van de uitgevoerde inventarisatie van 
waterknelpunten worden verschillende onderzoeken uitgevoerd die richting geven aan de te nemen maatregelen. We kijken ook naar het 
draagvlak voor de maatregelen. We doen dit met de partijen die een rol spelen bij de maatregelen (zie hoofdstuk 5, communicatie). 
 
De waterknelpunten zijn te verdelen in knelpunten waar de gemeente verantwoordelijk voor is en knelpunten waar de perceeleigenaar 
verantwoordelijk voor is. De verdeling is gebaseerd op het wettelijke kader, dat in bijlage 4 is gegeven. Onderstaand de verdeling: 
 
 Gemeente: Regenwater stroomt vanaf het plaveisel van de 4e Binnenvestgracht naar de achterdeuren van de woningen aan het  
 Plantsoen (en vervolgens naar binnen of het achterplaatsje op) 
 
 Gemeente: Stank bij het rioolgemaal en uit de straatkolken  
 
 Perceeleigenaar:  Rioolaansluitingen in de souterrains lopen over als het hard regent. Bij sommige woningen komt het water zelfs uit  
 de vloer van het souterrain 
 
 Perceeleigenaar:  Vocht in souterrains door grondwater 

 
 Perceeleigenaar: Stank en muffe lucht in huis 
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Maatregelen door gemeente: 
De gemeente kan besluiten om ervoor te gaan zorgen dat de afstroming van het plaveisel van de 4e Binnenvestgracht wordt aangepakt. 
Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan onderstaande oplossingen/categorieën. Besluitvorming door de gemeente Leiden t.a.v. 
categorie 4 is op korte termijn niet te verwachten. Wel is er samenhang tussen de maatregelen van Categorie 3 en 4 en die van categorie 1 
en 2. Ook een combinatie van de categorieën is denkbaar. In de definitiestudie zal deze samenhang en/of combinatie worden onderzocht 
zodat deze kan worden meegenomen in de besluitvorming. Uitkomst kan zijn dat bewoners er voor kiezen om realisatie categorie 1 en 2 uit 
te stellen tot besluitvorming voor categorie 3 en/of categorie 3 en 4 kan worden meegenomen in de besluitvorming. Gecombineerde 
besluitvorming zal overlast voor de bewoners kunnen beperken en mogelijk kostenvoordelen opleveren voor de gemeente. De 
definitiestudie zal een inschatting van deze mogelijke voordelen op gaan leveren.  
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Afstroming Levendaal 
Op de informatiebijeenkomst van 16 januari 2020 is door de bewoners aangegeven dat de straatverharding van de kruising van de 4e 
Binnenvestgracht met het Levendaal afhelt naar de 4e Binnenvestgracht. Als het hard regent, dan stroomt het regenwater vanaf het 
kruispunt de 4e Binnenvestgracht in. Daar loopt het afstromende water vervolgens in de garages van nummer 1 en nummer 3. Het gootje 
voor de deur van de garages is te klein om het water op te vangen. We nemen de afstroming van de straatverharding van het kruispunt 
mee in oplossing 2: straatprofiel aanpassen.  
 
Integrale afweging 
Het streven is om de problematiek in één keer goed op te lossen. Bovengenoemde oplossingen/maatregelen wegen we daarom integraal af. 
We beschouwen het aanpassen van het straatprofiel bijvoorbeeld in combinatie met klimaatbestendig maken van hemelwater-verwerking 
(gescheiden riool aanleggen, regenwater apart opvangen) waarbij ook het (re)infiltreren/bewateren van de bomen van het Plantsoen wordt 
beschouwd. We kijken ook naar de grondwatersituatie in relatie tot de funderingen van de bebouwing. We beschouwen eveneens de fysieke 
kwaliteit van het bestaande riool in de 4e Binnenvestgracht. We voorzien de belangrijkste oplossingen van een prijskaartje, zodat we mede 
op basis daarvan een weloverwogen beslissing kunnen gaan bewerkstelligen. 
  
Straatkolken reinigen.  
Op de informatiebijeenkomst van 16 januari 2020 is door de bewoners aangegeven dat het reinigen van de straatkolken extra aandacht 
verdient. de reinigingsfrequentie zal worden aangepast. Dit wordt opgenomen met de buitendienst.  
 
 
Maatregelen door perceeleigenaren 
De rioolaansluitingen in de souterrains en het vocht in de souterrains vallen onder de verantwoordelijkheid van de perceeleigenaren. Zij 
kunnen ervoor kiezen om de situatie in hun pand te verbeteren door maatregelen uit te voeren. Opties kunnen zijn: 
 Binnenhuisriolering onder de vloer waterdicht maken en ook de vloer waterdicht maken 
 Lage afvoerpunten opheffen 
 Afvalwater uit souterrain afvoeren via een pomp/minigemaal 
 Een extra drempel aanbrengen bij de ingangen aan de 4e Binnenvestgracht 
 De wanden en de vloer van het souterrain impregneren zodat deze waterdicht worden 
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Werkzaamheden 
De werkzaamheden zijn onderverdeeld in twee delen.  
1) Maatregelen door de gemeente 
2) Maatregelen door perceeleigenaar 
 
Dit Plan van Aanpak gaat over de werkzaamheden die bij het eerste deel horen: maatregelen door de gemeente. 
 
Maatregelen door gemeente en HH Rijnland 
Bij het verkennen van de opties voor de maatregelen die de gemeente gaat nemen horen de volgende werkzaamheden. De groene vinkjes 
geven aan welke werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd. 
 
   Oorzaken verkend Rapport oorzaken wateroverlast. Let op  
    Stankklachten 

 

   Opties voor verbetering  Zie tabel hierboven 

     

   Effect voorspellen (hydraulische toets) Zie tabel hierboven. Optie 1 is sowieso mogelijk, zie het voorstel van de gemeente  
    voor de ‘opstapjes’. We beschouwen categorie 2 en 3. Hierbij ook de afstroming bij de 4e 

Binnenvestgracht vanaf de bestrating van het Levendaal en vanaf de Geregracht 
meenemen. 

   Indicatie realisatiekosten Op basis van schetsontwerp en kostenkengetallen 
     
   Verwachte realisatietermijn  

 
Maatregelen perceeleigenaar 
Dit Plan van Aanpak gaat niet over de werkzaamheden die bij de maatregelen door de perceeleigenaar horen. Toch zijn deze onderstaand 
opgesomd als leidraad voor de perceeleigenaren. 
 perceeleigenaar weegt af of maatregelen wenselijk/zinvol zijn 
 gemeente kan ondersteunen bij onderzoeken van de huisaansluiting  
 gemeente kan ondersteunen bij vaststellen van de juiste maatregelen. Hierbij kan eventueel ook worden beschouwd of een collectieve 

private voorziening op openbaar terrein een optie/wenselijk is.  
 Perceeleigenaar stelt zelf vast welke maatregelen worden uitgevoerd en wanneer dit gebeurt. 
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Producten 
 rapportage ‘Waterknelpunten Plantsoen en 4e Binnenvestgracht, schetsontwerp en kostenindicatie opties voor maatregelen in openbaar 

gebied’ 
 
Communicatie 
Overleg met de meedenkgroep:  3e kwartaal (oktober) 2020. 
  
Planning 
Afronding in oktober 2020. 
  

3.3 Maatregelen vastgesteld 
We stellen samen met de gemeente en de bewoners vast welke maatregelen doelmatig zijn en welke maatregelen zullen worden 
uitgevoerd.  
  
Werkzaamheden 
Bij het vaststellen van de maatregelen die de gemeente gaat nemen horen de volgende werkzaamheden. De groene vinkjes geven aan 
welke werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd. 
 
   Vaststellen doelmatigheid  Op basis van te verwachten effect, schetsontwerp en kostenindicatie  

     

   Voorstel maatregelenplan  
     
   Goedkeuring Hoogheemraadschap  
     
   Goedkeuring college en raad  
     
   Budget regelen (gemeente)  

 
 
Producten 
 Notitie “Doelmatigheidstoets maatregelen verhelpen waterknelpunten Plantsoen en 4e Binnenvestgracht” 
 Rapportage “Maatregelenvoorstel verhelpen waterknelpunten Plantsoen en 4e Binnenvestgracht”; 
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 goedkeuring Hoogheemraadschap van Rijnland 
 Besluit college en raad 
 
Communicatie 
Uitkomsten doelmatigheidstoets: Overleg met de meedenkgroep 1e kwartaal (januari) 2021. 
Voorstel maatregelenplan en besluit college en raad: informatiebijeenkomst bewoners 1e kwartaal (maart) 2021 
  
Planning 
Afronding maart 2021. 
  
 

4 PLANNING 

De planning van de werkstappen is erop gericht om het maatregelenplan in maart 2021 gereed te hebben. De werkstappen worden als 
volgt in de tijd gezet: 
 Toelichten waterproblematiek:  gereed begin mei 2020; 
 Verkennen oplossingen:  gereed half november 2020; 
 Maatregelen vastgesteld:  gereed maart 2021. 
  

 
  
Op basis van bovenstaande planning zal de bestuurlijke besluitvorming starten in januari 2021. 
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5 COMMUNICATIE 

Aangaande de aanpak van de waterknelpunten Plantsoen en 4e Binnenvestgracht zijn er twee spelers benoemd waartussen de 
communicatie wordt geregeld: 
 Meedenkgroep Plantsoen; 
 Afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente Leiden. 
  
 
De figuur hiernaast toont de namen van de 
woordvoerders die namens de spelers en 
belanghebbenden met elkaar communiceren.  
 
 
Gemeente Leiden wordt bij het inventariseren 
van de waterknelpunten Plantsoen en 4e 
Binnenvestgracht ondersteund door 
adviesbureau Wareco.  
De met een * gemarkeerde namen zijn van de 
medewerkers van Wareco.  
 
Uiteraard ligt de beslissingsbevoegdheid bij de 
medewerkers van de gemeente Leiden en niet 
bij de adviseurs van Wareco.   
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5.1 Belanghebbenden in beeld 
Op de informatieavond van 16 januari 2020 hebben we vastgesteld dat de volgende belanghebbenden een rol spelen: 
 Bewoners, eigenaren en buurtcomité 
 Gemeente Leiden 
 Hoogheemraadschap van Rijnland 
 

5.2 Communicatiemomenten 
Het inventariseren van de waterknelpunten gebeurt in een aantal stappen. De stappen volgen elkaar op in de tijd, en de 
communicatiemomenten vallen samen met de momenten waarop de stappen worden afgerond, waarop (onderzoeks)resultaten bekend zijn, 
of wanneer onderling overleg nodig is. De communicatiemomenten worden gesymboliseerd door de rode sterren in onderstaande figuur. 
Sommige stappen lopen (gedeeltelijk) simultaan. Het communicatiemoment dat bij het afronden van de ene stap hoort wordt in dat geval 
tevens gebruikt voor het doorgeven van de stand van zaken van de stap die simultaan wordt uitgevoerd. 
  

 
 
Bovenstaande figuur geeft de belangrijkste communicatiemomenten aan. Zij vallen samen met het afronden van de werkstappen (zie 
hoofdstuk 4: planning). Tussentijds zal er contact zijn via telefoon, e-mail en eventueel in de vorm van een overleg, indien de 
omstandigheden daarom vragen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij onderlinge afstemming over op te stellen documenten of het bespreken 
van de planning. De tijdstippen (data) van de overlegmomenten zijn nog niet gepland. Deze zijn afhankelijk van de voortgang van de 
werkzaamheden.  
 
Het eerste overleg over de resultaten van de nieuwe inventarisatie van de waterknelpunten en de stand van zaken van de voortgang van 
de onderzoeken, heeft op 16 juni 2020 plaatsgevonden. In dit overleg is ook dit Plan van Aanpak besproken. 
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Bijlage 1 : Brief gemeente: Aanpassingen bestrating t.b.v. wateroverlast 

 
  



Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC  LEIDEN 

 

Aan de bewoner(s) van dit adres 
Postadres

Contact

Website

 Gemeente Leiden 

Postbus 9100 

2300 PC  LEIDEN 

www.leiden.nl/contact 

www.leiden.nl/gemeente 

 

Datum 25 mei 2018 Ons kenmerk 2018-105 

Onderwerp Aanpassingen bestrating t.b.v. wateroverlast   
 
 
 
 
Beste bewoner van het Plantsoen, 

 
 
In de 4e Binnenvestgracht staan bestratingswerkzaamheden gepland. In combinatie met deze 
werkzaamheden willen we maatregelen treffen tegen wateroverlast. Om de juiste maatregelen te 
treffen hebben we uw hulp nodig. In deze brief informeren we u hierover.    
 
De 4e Binnenvestgracht wordt voor een groot gedeelte opnieuw bestraat 
Dat betekent dat de bestaande verharding opnieuw wordt aangebracht, zodat verzakkingen en 
scheef liggende stenen of tegels worden hersteld. Hiermee veranderen we niks aan de 
inrichting, die blijft hetzelfde.  
 
Voorkomen van wateroverlast  
In combinatie met de bestratingswerkzaamheden willen we maatregelen treffen die voorkomen 
dat er regenwater vanaf de verharding richting laag gelegen panden loopt. In sommige gevallen 
is dit nu het geval en heeft er in het verleden ook instroming van regenwater plaatsgevonden. 
Het risico dat dit weer optreedt willen we in combinatie met de bestratingswerkzaamheden zo 
klein mogelijk maken.  
 
Aanpassing van de bestrating bij laaggelegen poorten of deuren 
We hebben twee ontwerpen gemaakt waarbij we een uitwerking hebben gemaakt van dergelijke 
constructies. Deze zijn als 3d model met uitleg  in de bijlage ingevoegd. In veel gevallen 
betekent het dat het straatwerk omhoog moet, zodat het regenwater niet richting de entree 
stroomt. Dit betekent wel dat er een drempelconstructie (zoals in de bijlage weergegeven) 
moeten worden aangebracht om gebruik te kunnen blijven maken van de poort of deur.  
 
Heeft u ook last gehad van instromend regenwater?  
Dan horen wij dit graag van uw zodat we in overleg met u de juiste maatregelen kunnen nemen. 
Dit kan wel betekenen dat er voor uw deur of poort (aan de kant van de 4e Binnenvestgracht) 
een drempelconstructie moet worden aangebracht. Uiteraard ontwerpen we dit in goed overleg 
met u. Hoe en met wie u contact op kunt nemen vindt u onderaan deze brief.   
 
Wateroverlast vanuit laaggelegen afvoeren 
Wateroverlast vanuit laaggelegen (lager dan het straatniveau) afvoeren in kelders of souterrains 
kunnen wij helaas niet oplossen. Bij extreme regenval kan het voorkomen dat de riolering zo vol 
komt te staan dat het water overstroomt uit laaggelegen afvoeren. Zie als voorbeeld de 
afbeelding op de volgende pagina.  
 
 
 
 
 



 
Wanneer een afvoer lager ligt dan het straatniveau is een goede afvoer bij hevige regenval niet 
te garanderen, omdat het afvoerpunt lager ligt dan het waterniveau van het rioolsysteem. De 
beste oplossing hiervoor is het afkoppelen van de afvoer en het plaatsen van een voorziening,  
bijvoorbeeld een pomp. Dit is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Uiteraard denken wij 
graag met u mee voor de beste oplossing. Hierover kunt u ook  contact met ons opnemen.  
 
Tot slot 
U kunt contact opnemen via het emailaders  e.schreve@leiden.nl (voorkeur) of te bellen naar 
het telefoonnummer 071-5165116. Ik bespreekt graag de mogelijkheden met u. Ik ben ook te 
bereiken als u vragen heeft over deze brief. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Erwin Schreve 
Beheerder Riolering en Water 
Cluster Beheer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 
 
 

 

 

1) Barrière op perceelgrens 
Om het regenwater van de straat tegen te 
houden, wordt op de perceelgrens een verhoogde 
band aangebracht en de bestrating rondom de 
perceelgrens opnieuw gelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Barrière in stoep, afstapje naar ingang 
Om het regenwater van de straat tegen te 
houden, wordt een deel van de stoep en/of de 
rijbaan verhoogd. Om de toegang aan de 
achterzijde van het perceel toegankelijk te 
houden, wordt een afstapje aangebracht.  
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Bijlage 2 : Verslag informatiebijeenkomst 16 januari 2020 

  



 
Verslag 1e informatiebijeenkomst wateroverlast Plantsoen / 4e Binnenvestgracht 
 

183850 NOT20200116 11 februari 2020 

Verslag  
 
 

Onderwerp:  Informatiebijeenkomst wateroverlast Plantsoen / 4e Binnenvestgracht 
 
Datum en tijd:  16 januari 2020, 19:30 uur tot 21:30 uur 
Locatie:   Leiden; de kantine van de gemeentewerf aan de Admiraal Banckertweg 15 
 
Aanwezig:  Mark van Dijk  Wareco 
   Max Boerma  Wareco 
   Pier Terwen  Bewoner Plantsoen en voorman meedenkgroep 
   Erwin Schreve  Gemeente Leiden 
   Ongeveer 25 bewoners van het Plantsoen en de 4e Binnenvestgracht. De aanwezige  

bewoners hebben een presentielijst ingevuld. Deze wordt om privacy-redenen niet  
bij het verslag gevoegd. 

 
Datum verslag:  11 februari 2020 
Documentnummer:  183850 NOT20200116 

 
 

 
Aanleiding voor de informatiebijeenkomst is het initiatief van de heer Terwen, die contact met de gemeente 
heeft gezocht over de voorgenomen aanpassingen van het plaveisel in de 4e Binnenvestgracht. Naar 
aanleiding van het initiatief van de heer Terwen is besloten om de voorgenomen aanpassingen beter af te 
wegen en om samen met de bewoners te zoeken naar verbetermogelijkheden waarmee de wateroverlast 
kan worden teruggedrongen.  
 
Agenda 
Er is géén agenda. Tijdens het overleg passeren de volgende zaken de revue: 
1) Welkom  
2) Presentatie wateroverlast 
3) Meedenkgroep  
4) Vragen en opmerkingen 
5) Sluiting 
 
 
1) Welkom 

De heer Schreve van gemeente Leiden heet alle aanwezigen welkom. Hij geeft aan 
wat het doel van de avond is: 
 Met elkaar in gesprek 
 Nagaan of er nog meer water-gerelateerde zaken zijn die een oplossing 

behoeven 
 Medewerking bewoners om het samen op te lossen  
 
De heer Terwen neemt het stokje van de heer Schreve over en geeft aan dat hij 
verheugd is dat er zoveel buurtgenoten zijn. Hij heeft de overleggen die hij op zijn 
initiatief had met de gemeente als positief en constructief ervaren en deze 
informatiebijeenkomst is voor hem een welkome volgende stap in de constructieve 
samenwerking om het probleem aan te pakken. 
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2) Presentatie wateroverlast 
De heer Van Dijk krijgt het woord en geeft achtergrondinformatie bij de 
wateroverlast. Hij maakt de technische aspecten van de wateroverlast 
aanschouwelijk in enkele schetsen. De sheets van de presentatie zijn als bijlage bij 
dit verslag gevoegd. 
 
Wat gaat er mis 
Tijdens de presentatie wordt gezamenlijk geconstateerd dat de opsomming van 
zaken die misgaan redelijk compleet is: 
 Regenwater stroomt vanaf het plaveisel van de 4e Binnenvestgrachtnaar de 

achterdeuren van de woningen aan het plantsoen (en vervolgens naar binnen of 
het achterplaatsje op) 

 Rioolaansluitingen in de souterrains lopen over als het hard regent 
 Vocht in souterrains door grondwater 
 
Er wordt een drietal opvallende zaken gemeld: 
1) Bij één van de woningen komt het water letterlijk uit de vloer als het hard 

regent 
2) Aan de dakrand van de uitbouwtjes aan de achterzijde mocht indertijd geen 

dakgoot worden aangebracht, dit leidt op sommige plaatsen tot vochtige, 
doorslaande muren 

3) Bij één van de panden aan het Plantsoen bleken de regenpijpen aan de 
voorzijde wel de grond in te gaan, maar niet op het (hemelwater) riool te zijn 
aangesloten. Toen er een aantal jaar geleden een hemelwaterleiding is 
aangebracht, zijn de betreffende regenpijpen daar op verzoek van de bewoner 
op aangesloten. Daarmee is dit euvel verholpen, maar wellicht komt dit op nog 
meer plaatsen voor. 

 
Belanghebbenden in beeld 
Tijdens de presentatie wordt gezamenlijk geconstateerd dat de opsomming van de 
belanghebbenden compleet is: 
 Bewoners, eigenaren en buurtcomité 
 Gemeente Leiden 
 Hoogheemraadschap van Rijnland 
 

 

3) Meedenkgroep 
Een aantal mensen heeft zich opgegeven om mee te denken en gezamenlijk tot een 
goed maatregelenvoorstel te komen. Eventueel kan daar nog iemand van het 
bestuur van buurtcomité het Hogewoerd bij aansluiten. De heer Terwen is het 
aanspreekpunt voor de meedenkgroep. De volgende mensen zitten in de groep: 
 Dhr. Baljon 
 Dhr. Barendregt (woont niet in de betreffende straten, maar neemt deel 

namens mevrouw Suurmond) 
 Dhr. Lothmann 
 Dhr. Barkema 
 
Wellicht sluiten meer mensen aan. De heer Van Dijk zorgt ervoor dat er op korte 
termijn een afspraak voor een overleg met de meedenkgroep gemaakt wordt. – het 
betreffende overleg heeft op 4 februari 2020 plaatsgevonden - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dhr Van Dijk 

4) Vragen en opmerkingen 
 Tijdens de presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen. De meeste vragen 
zijn beantwoord. Er werd door diverse aanwezigen aangegeven dat het reinigen van 
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de straatkolken in de 4e Binnenvestgracht aandacht verdient. De heer Schreve zal dit 
opnemen met de buitendienst. 
 
Ook was er gelegenheid om vragen en opmerkingen op kaartjes te schrijven. Er is 
een aantal kaartjes met vragen verzameld. Deze worden bekeken en gerubriceerd. 
We nemen ze mee bij het vervolgtraject.  
 
Er werd gemeld dat er bij hevige regen water vanaf het Levendaal de 
4e Binnenvestgracht opstroomt. Dit water stroomt vervolgens in de garages van no. 
1 tot en met 3 naar binnen. Het gootje dat voor de garages ligt is te klein en kan het 
afstromende water niet verwerken. We nemen de melding mee in de knelpunten.  
 

 
Dhr Schreve 

5) Sluiting 
De informatiebijeenkomst sluit om ongeveer 21:15 uur, omdat er geen vragen en 
opmerkingen meer zijn.  
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Informatiebijeenkomst wateroverlast
Plantsoen en 4e Binnenvestgracht

Erwin Schreve
Mark van Dijk & Max Boerma

Pier Terwen

Gemeente Leiden
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wateroverlast…

…wat is 
eigenlijk de 
oorzaak?

…waarom 
doet de 

gemeente 
niks?

…waar moet ik 
heen met 
vragen?

…wat kan 
ik zelf 
doen?
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1) Opening (19:30 u)
1) Even voorstellen
2) Doel van de bijeenkomst

2) Wateroverlast hoe & wat
1) Waar doet het probleem zich voor?
2) Wat zijn oplossingsrichtingen en -termijnen? 
3) Volgende stap

3) Communicatie

4) Vragen, mee eens, ideeën, andere dingen…

5) Sluiting (uiterlijk 21:30 u)

inhoud
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Even voorstellen

Gemeente Leiden
- Erwin Schreve

Bewoners
- Pier Terwen

Wareco
- Mark van Dijk
- Max Boerma
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Doel van de bijeenkomst

 Met elkaar in gesprek

 Nagaan of er nog meer water-gerelateerde zaken zijn die een oplossing 
behoeven

 Uw medewerking om het samen op te lossen
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Wateroverlast hoe en wat

Gebied met wateroverlast

 De panden aan het Plantsoen
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Wat gaat er mis?

 Regenwater stroomt vanaf het plaveisel van de 4e Binnenvestgracht naar 
de achterdeuren van de woningen aan het Plantsoen (en vervolgens naar 
binnen of het achterplaatsje op)

 Rioolaansluitingen in de souterrains lopen over als het hard regent
 Vocht in souterrains door grondwater
 …… meer?
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- Huidige situatie: wat is de oorzaak

 @kaart en uitleg oppervlaktewatersysteem Leiden: Watersysteem is één 
integraal systeem

 @kaart en uitleg rioolsysteem Leiden: gebied Centrum is één integraal 
rioolsysteem

 Vloerpeil en straatpeil

 @Mark maakt schetsen op flipover, zie de figuren in rapportage 2011
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Belanghebbenden in beeld

 Bewoners en buurtcommité
 Gemeente Leiden
 Hoogheemraadschap van Rijnland
 …



Leiden, januari 2020 Informatiebijeenkomst wateroverlast

Wie is waarvoor verantwoordelijk

Wettelijk geregeld. Samengevat:
 3 zorgplichten voor water
 Gemeente  openbaar gebied
 Perceeleigenaar  privéterrein
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Klimaatverandering en urgentie

Rioolstelsel
Riool in openbaar gebied voldoet aan de regels, wel wateroverlast, hoe zit dat?
 Ontwerpbui, maximale capaciteit
 Méér regen? Riool loopt over
 Niet urgent, wel aandachtsgebied voor klimaatadaptatie

Straatprofiel
 Afstroming via plaveisel moet beter  

Grondwater
 Grondwaterpeil in orde
 Waterdichtheid/vochtbestendigheid gebouwen moet beter
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Wat zijn oplossingsrichtingen en -termijnen
4 categorieën

Categorie 1 en 2
 Gemeente heeft regie en 

beslissingsbevoegdheid
 Budget reserveren?   Doelmatigheidstoets
 Er is budget voor de afstapjes (categorie 1)
 Behoefte aan maatregelen categorie 2? 

Categorie 3
 Effect op oppervlaktewater
 Hoogheemraadschap beslist
 Lastig traject

Categorie 4
 Toekomst
 Klimaatadaptatie
 Locaties in heel leiden
 Prioriteit Plantsoen/4e Binnenvestgracht

nog niet vastgesteld

1) Heel snel, niet heel effectief 
de voorgestelde ‘afstapjes’ bij de 
achterdeuren aan de 
4e Binnenvestgracht

2) Langere termijn en iets beter
straatprofiel aanpassen

3) Lange termijn, structurele verbetering
extra nooduitlaat op de Singel, 
bijvoorbeeld bij de Rijnstraat

4) Toekomst, klimaatbestendige stad
afkoppelen regenwater in de hele wijk 
+ verbeteren afvoer + meer 
oppervlaktewater + meer 
waterberging waar mogelijk
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Volgende stap
- Stappenplan
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- Indicatie planning
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Communicatie

Gemeente Leiden
- Erwin Schreve

Bewoners
- Pier Terwen
- ……

Wareco
- Mark van Dijk
- Max Boerma

- Wie wil meedenken?
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Gemeente Leiden

Wareco
- Mark van Dijk

- Aanspreekpunt voor communicatie

Bewoners
- Pier Terwen
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Bedankt voor jullie aandacht!

Vragen, mee eens, ideeën, andere dingen…

?

Er liggen kaartjes waar u uw vraag op kunt schrijven
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Bijlage 3 : Verslag per e-mail, overleg meedenkgroep 4 februari 2020 

 



1

Mark van Dijk

Van: Mark van Dijk
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 12:54
Aan: Schreve, Erwin; Pier Terwen; Baljon Maarten
Onderwerp: Plantsoen en 4e Binnenvestgracht; verslag overleg meedenkgroep 4 feb 2020

Geachte heren, 
 
Deze e-mail dient als kort verslag van ons overleg van dinsdagavond 4 februari 2020 met de meedenkgroep. 
Onderstaand heb ik de actiepunten kort opgesomd. Ik wil jullie vragen om te controleren of ik niks vergeten ben.  
 
Ik heb ook het (uitgebreide) verslag van de informatieavond van 16 januari 2020 toegevoegd. Ook hierbij de vraag 
om het verslag na te zien en aan te geven of er zaken ontbreken of eventueel anders moeten worden verwoord. 
 
 
Actiepunten  
- Nieuwe inventarisatie. We hebben besloten om de klachten over wateroverlast nogmaals te inventariseren, 

zodat we een actueel beeld hebben. Maarten maakt een voorzet voor een korte vragenlijst met een 
begeleidende tekst. In de begeleidende tekst wordt aangegeven dat het belangrijk is om te reageren, ook als er 
geen overlastklachten zijn. Ook moet duidelijk zijn dat mensen die niet reageren, hun beurt voorbij laten gaan. 
Mark kan eventueel ondersteunen bij de vragenlijst als dit wenselijk is. Pier en Maarten zorgen voor de 
verspreiding en voor het inzamelen van de reacties.  

- Minicollege hydraulica. In het volgende overleg geeft Mark een minicollege hydraulica. We kijken met name 
naar de hydraulica van de riolering in de 4e Binnenvestgracht, die bij het rioleringsgebied Centrum hoort. Dit om 
beter te kunnen duiden wat de oorzaak van de wateroverlast is.  

- Voorstel Plan van Aanpak. Mark maakt een voorstel voor een Plan van Aanpak (PvA), waarin wordt vastgelegd 
wat de knelpunten zijn, welke acties we gaan uitvoeren om de knelpunten op te lossen en welke planning erbij 
hoort. Dit doen we om de wederzijdse verwachtingen zijn en vast te leggen hoe we deze waarmaken. Mark 
zorgt dat er vóór 28 februari een voorstel voor het PvA ligt, zodat we dit kunnen bespreken in het volgende 
overleg. 

- Volgend overleg. Het volgende overleg met de meedenkgroep staat gepland op dinsdagavond 17 maart, van 
20.00u tot 12.30u. We mogen weer gebruikmaken van de woonkamer van Maarten, waarvoor hartelijke dank! 
We bespreken de stand van zaken en de inhoud van de bovenstaande actiepunten.  

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mark van Dijk 
06 - 2450 2172 
 
Wil je onze WarecoFlits (blijven) ontvangen, meld je dan hier aan! 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Bijlage 4: Verantwoordelijkheden watertaken  
 
 
 
 
Deze tekst maakt inzichtelijk hoe de wettelijke structuur rond de gemeentelijke 
watertaken in elkaar zit en hoe deze zich vertaalt naar verantwoordelijkheden voor de 
gemeente en verantwoordelijkheden voor de burgers/perceeleigenaren.  
 
In basis heeft de gemeente (of beter: de overheid) verantwoordelijkheid voor het in orde 
houden van de waterhuishouding in het openbare gebied en heeft de perceeleigenaar de 
verantwoordelijkheid voor het in orde houden van de waterhuishouding op zijn eigen 
terrein. 
 
Opbouw notitie 
Deze notitie is opgebouwd in twee delen. Er is gestart met de wetgeving, die landelijk 
geldt. Vervolgens wordt ingegaan op het gemeentelijke beleid, dat de landelijke 
wetgeving vertaalt naar gemeentelijke richtlijnen. De indeling van de notitie is als volgt: 
1. Wetsartikelen    landelijk 
2. Gemeentelijk beleid  gemeentelijk 
 
 
1. Wetsartikelen watertaken. 
De wet beschrijft in een aantal artikelen wat de verantwoordelijkheden van de 
(gemeentelijke) overheid zijn, met betrekking tot de watertaken. De wetsartikelen die op 
de gemeentelijke verantwoordelijkheden ingaan, zijn hieronder genoemd. Ook is een 
korte samenvatting van de inhoud van de artikelen gegeven. De volledige wetstekst van 
de artikelen is verderop in deze notitie opgenomen. 
 
Grondwet 
De oorsprong van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de openbare ruimte en 
de openbare werken die daarbij horen, is geformuleerd in artikel 21 van de Grondwet. 
Daarin staat dat de overheid moet zorgen dat het land bewoonbaar is en dat zij het 
leefmilieu moet beschermen en verbeteren. 
 
De zorgplicht voor de overheid die in artikel 21 van de grondwet beschreven staat, is in 
verschillende wetten nader uitgewerkt. 
 
De Waterwet  
De Waterwet legt de gemeente een zorgplicht op voor (de doelmatige inzameling en 
verwerking van) afvloeiend hemelwater (art. 3.5) en voor het voorkomen van structurele 
grondwateroverlast in stedelijk gebied (art. 3.6). 
 
Wet milieubeheer 
Naast de hemel- en grondwaterzorgplichten in de Waterwet kent de Wet milieubeheer 
(art. 10.33 Wm) een gemeentelijke zorgplicht voor de doelmatige inzameling en het 
transport van stedelijk afvalwater. In haar gemeentelijk rioleringsplan (GRP) (art. 4.22 en 
art. 4.23 Wm) is door de gemeente vastgelegd met welke voorzieningen (opstallen, dus 
als voorbeeld riolering, waterpartijen, drainage) zij deze drie waterzorgplichten invult. 



 

 
 
2. Gemeentelijk beleid 
Er worden door de wetgever geen duidelijke termen gehanteerd om te toetsen of de 
gemeente in de wettelijke zin aan haar verantwoordelijkheden (voor het invullen van de 
zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater) voldoet. Hier gelden zinnen als: 
“de betreffende voorzieningen verkeren in een staat van onderhoud die, voor een opstal 
als waarom het gaat, van het betreffende overheidslichaam kan worden geëist”. En: “Het 
onderhoudsniveau mag niet beneden een aanvaardbaar peil zijn”. En ook: ”naar 
redelijkheid en billijkheid voldoende inspanning hebben geleverd om overlast te 
voorkomen of op te lossen”. Als invulling van de kaders die de wet stelt, moet de 
gemeente beleid formuleren, waarin de invulling van de wettelijke kaders concreet wordt. 
De Wet milieubeheer eist derhalve van gemeenten dat zij een GRP opstellen. Het GRP 
is het wettelijk verankerde gemeentelijke beleidsstuk op het gebied van afvalwater, 
hemelwater en grondwater. Er is een aantal richtlijnen en leidraden, die de invulling van 
de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater concreter definiëren. In de 
regel zijn de relevante richtlijnen en leidraden overgenomen in het GRP van de 
gemeente, of er wordt naar verwezen.  
 
In het GRP moet een drietal zaken staan vermeld: 
 Een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling 

en het transport van stedelijk afvalwater; 
 Een overzicht van de in de door het plan bestreken periode aan te leggen of te 

vervangen voorzieningen; 
 Een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen worden, of zullen worden 

beheerd. 
 
GRP gemeente Leiden 
Het vigerende GRP van gemeente Leiden is het rapport ‘Integraal Waterketenplan 
Leidse Regio; beleidsmodule van 30 oktober 2018 (kortweg: het IWKP). In dit document 
wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste richtlijnen en leidraden die de 
gemeente hanteert bij het invullen van de zorgplicht voor het afvalwater, het hemelwater 
en het grondwater. De richtlijnen en leidraden worden in het IWKP aangehaald als 
‘beleidsuitgangspunten’ Voor hemelwater en voor grondwater staan deze in paragraaf 
5.5 en paragraaf 5.6 van het IWKP.  Het IWKP is een openbaar stuk. Het is te vinden via 
de website van gemeente Leiden. 
  



 

Voorbeeld 
Als voorbeeld leest u onderstaand de tekst van één van de beleidsuitgangspunten die 
gebruikt is om invulling te geven aan de hemelwaterzorgplicht. De volledige tekst kunt u 
terugvinden op bladzijde 32 van het IWKP. 
 
 Uitgangspunt voor de dimensionering van de nieuwe of te vervangen gemengde 

riolering is dat deze de neerslag van een regenbui bui 08 uit de Leidraad Riolering 
moet kunnen afvoeren zonder dat er water op straat wordt berekend.. […] 

 
 Een extreme bui gaat zeker een keer vallen. Dit type bui is zo hevig dat de riolering 

het water niet kan verwerken: het water stroomt over straat en veroorzaakt naar alle 
waarschijnlijkheid hinder of zelfs overlast. Vanwege de mogelijke variatie in 
hevigheid van buien is het niet mogelijk voor alle buien maatregelen te treffen die 
overlast gaan voorkomen. 

 
 
Voor de invulling van de grondwaterzorgplicht geldt (onder andere) het onderstaande. 
De volledige tekst kunt u terugvinden op bladzijde 36 van het IWKP. 
 […] De richtlijn is dat de (gemiddelde) grondwaterstand in het stedelijk gebied niet 

langer dan twee aaneengesloten weken 0,50 meter minus straatpeil of hoger is. 
 
 
 
De beleidsuitgangspunten zijn duidelijk geformuleerd. Het oplossen van knelpunten blijft 
echter altijd maatwerk.  
 
 
 
 
 
  



 

Wetsartikelen 
 
 
 
Grondwet, artikel 21 
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de 
bescherming en verbetering van het leefmilieu. 
 
 
Waterwet, artikel 3.5 
1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor 

een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene 
die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, 
redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem 
of in het oppervlaktewater te brengen. 

2. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen tevens 
zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder het 
verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden 
begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na 
zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater van 
ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. 

 
 
Waterwet, artikel 3.6 
1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor 

het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde 
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond 
gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het 
treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van de beheerder of de 
provincie behoort. 

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het 
ingezamelde grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het 
transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of 
in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater, en het afvoeren naar 
een zuiveringtechnisch werk. 

 
 
Wet milieubeheer, artikel 10.33 
1. De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling 

en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied 
van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool 
naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet. (bedoeld wordt een 
inrichting voor het zuiveren van afvalwater). 

2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste 
lid kunnen afzonderlijke systemen of andere passende systemen in beheer bij een 
gemeente, waterschap of een rechtspersoon die door een gemeente of waterschap 
met het beheer is belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het 
gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt 
bereikt. 



 

3. Op verzoek van burgemeester en wethouders kunnen gedeputeerde staten in het 
belang van de bescherming van het milieu ontheffing verlenen van de verplichting, 
bedoeld in het eerste lid, voor: 
a. een gedeelte van het grondgebied van een gemeente, dat gelegen is buiten de 

bebouwde kom, en 
b. een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater met een vervuilingswaarde 

van minder dan 2000 inwonerequivalenten wordt geloosd. 
4. De ontheffing bedoeld in het derde lid kan, indien de ontwikkelingen in het gebied 

waarvoor de ontheffing is verleend daartoe aanleiding geven, door gedeputeerde 
staten worden ingetrokken. Bij de intrekking wordt aangegeven binnen welke termijn 
in inzameling en transport van stedelijk afvalwater wordt voorzien. 

 
 
Wet milieubeheer, artikel 4.22 
1. De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij vast te stellen periode een 

gemeentelijk rioleringsplan vast. 
2. Het plan bevat ten minste: 

a. een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de 
inzameling en het transport van stedelijk afvalwater als bedoeld in artikel 10.33, 
alsmede de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater als 
bedoeld in artikel 3.5 van de Waterwet, en maatregelen teneinde structureel 
nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, als bedoeld in artikel 
3.6 van laatstgenoemde wet en een aanduiding van het tijdstip waarop die 
voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe zijn; 

b. een overzicht van de in de door het plan bestreken periode aan te leggen of te 
vervangen voorzieningen als bedoeld onder a; 

c. een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld onder a en b, 
worden of zullen worden beheerd; 

d. de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen als bedoeld onder 
a, en van de in het plan aangekondigde activiteiten; 

e. een overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde 
activiteiten. 

3. Indien in de gemeente een gemeentelijk milieubeleidsplan geldt, houdt de 
gemeenteraad met dat plan rekening bij de vaststelling van een gemeentelijk 
rioleringsplan. 

4. Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en 
Waterstaat, aan gemeenten de plicht opleggen tot prestatievergelijking ten aanzien 
van de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 10.33, alsmede de taken, bedoeld in 
de artikelen 3.5 en 3.6 van de Waterwet. Bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur kunnen regels worden gesteld over de frequentie, inhoud en omvang van de 
prestatievergelijking. 

 
 
Wet milieubeheer, artikel 4.23 
1. Het gemeentelijke rioleringsplan wordt voorbereid door burgemeester en 

wethouders. Zij betrekken bij de voorbereiding van het plan in elk geval: 
a. gedeputeerde staten, 
b. de beheerders van de zuiveringstechnische werken waarnaar het ingezamelde 

afvalwater wordt getransporteerd, en 



 

c. de beheerders van de oppervlaktewateren waarop het ingezamelde water wordt 
geloosd. 

2. Zodra het plan is vastgesteld, doen burgemeester en wethouders hiervan 
mededeling door toezending van het plan aan de in het eerste lid, onder a tot en met 
c, genoemde instanties, en Onze Minister. 

3. Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in één of meer dag- of 
nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden. Hierbij geven zij aan op welke 
wijze kennis kan worden gekregen van de inhoud van het plan. 

 
  



BIJLAGE 2 

Rapport wateroverlast Plantsoen Leiden 
 

Deze bijlage bevat het rapport met de bevindingen over de wateroverlast bij de woningen aan het 
Plantsoen dat gemeente Leiden on 2011 heeft laten opstellen. Het rapport bevat ook suggesties 
voor het terugdringen van de wateroverlast. 
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1 LEESWIJZER 

Eerst beschrijving van de oorzaak van de overlast, dan de oplossingen en als derde een 
advies. Logische volgorde om de oplossingen te kunnen begrijpen en af te kunnen 
wegen. 
 
 

1.1 Wateroverlast 

De wateroverlast treedt op bij alle woningen aan het Plantsoen. De woningen hebben 
een souterrain, dat bij hevige regen onderloopt. 

 
De woningen zijn aangesloten op het 
gemeentelijke riool dat in de 4e 
Binnenvestgracht ligt.  
 
Het riool in deze straat maakt 
onderdeel uit van het gemengde 
rioolstelsel van Leiden. Klaarblijkelijk 
wordt de waterstand in het gemengde 
riool tijdens hevige regenbuien zo 
hoog, dat het rioolwater via de 
afvoeren die in de souterrains zitten, 
de huizen in loopt. 
 
 
 
Hoe het rioolstelsel werkt 
Het gemengde rioolstelsel voert huishoudelijk afvalwater en regenwater af. Het 
afvalwater en het regenwater worden in één buizenstelsel opgevangen en 
getransporteerd naar een geschikt lozingspunt. 
 
Als het niet regent, dan wordt het huishoudelijke afvalwater via het rioolstelsel en een 
rioolgemaal naar de rioolwaterzuivering (RWZI) getransporteerd. Als het gaat regenen, 
dan mengt het regenwater zich met het huishoudelijk afvalwater, en het gemengde 
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rioolwater komt via het rioolstelsel en het rioolgemaal op de RWZI. Als het harder regent 
dan dat het rioolgemaal kan pompen, dan raakt het rioolstelsel overvol. Het rioolwater 
zal dan via de riooloverstorten in het oppervlaktewater stromen.  
 
De riooloverstorten zorgen ervoor dat de waterstand in het rioolstelsel niet te hoog komt 
bij hevige regenval. Pas als het extreem hard regent, dan zal het rioolstelsel overbelast 
raken en er water op straat blijven staan, of zelfs uit het riool op straat stromen. 
 
 
Situatie Plantsoen
De gemengde riolering die in de 4e Binnenvestgracht ligt, hoort bij het bemalingsgebied 
Centrum. Het rioolwater stroomt in principe naar het rooolgemaal, en wordt vanaf daar 
afgevoerd naar de RWZI.
 
De overstorten in de buurt van het Plantsoen bevinden zich aan het Utrechtse Veer en 
aan het Rapenburg. In de overstortput zit een muur, die ervoor zorgt dat het 
oppervlaktewater niet in het rioolstelsel kan stromen. De bovenkant van de muur ligt op 
NAP -0,35 m.  
 
Enig rekenwerk leert dat de vloer in de souterrains van de woningen aan het Plantsoen 
ook op een hoogte van ongeveer NAP-0,35 m moeten liggen. Immers, de souterrains 
zijn ongeveer 0,8 m diep, gerekend vanaf het straatpeil van de 4e Binnenvestgracht. Het 
straatpeil van de 4e Binnenvestgracht is volgens de riooltekeningen circa NAP + 0,45 m. 

 
Dat betekent dat het rioolwaterpeil ongeveer gelijk is aan het vloerpeil van de 
souterrains, wanneer het rioolstelsel vol staat met water.  
 
Als het rioolwaterpeil verder stijgt, bijvoorbeeld omdat het hard blijft regenen, dan zal het 
rioolwater zich op het laagste punt een uitweg uit het riool zoeken. In veel gevallen is dit 
één van de laag liggende afvoerpunten (schrobputjes, wasmachineaansluitingen, WC’s 
en wasbakken) in de souterrains van de woningen aan het Plantsoen. 
 
Bouwbesluit en NEN 
De wateroverlast in de souterrains is een logisch gevolg van de lage ligging ten opzichte 
van het straatpeil.  
 
De afvoer van afvalwater uit gebouwen moet in principe voldoen aan de eisen en 
bepalingen volgens het Bouwbesluit. Het bouwbesluit gaat in “Afdeling 3.8, Afvoer 
afvalwater en fecaliën” in op de afvoer van afvalwater. In de tekst van het bouwbesluit 
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staat een verwijzing naar de “NEN3215, Binnenriolering en woningen en 
woongebouwen. Eisen en bepalingsmethoden”. In artikel 4.1.5 van de NEN3215 staat 
onder meer opgenomen: 
 
 

“Bij lozingstoestellen, die lager zijn gelegen dan 150 mm boven straatpeil, moet het 
afvalwater van deze lozingstoestellen door middel van een afvalwaterpomp op de 
huisaansluiting worden geloosd.” 
 

 
De afvalwaterpomp zorgt ervoor dat er geen rioolwater uit het gemeentelijke rioolstelsel 
in het gebouw kan stromen. 
 
 

1.2 Vocht in de Souterrains 

Bij een aantal woningen is het souterrain ook vochtig als het niet regent. Dit komt 
waarschijnlijk doordat het grondwater door de vloer of de muren naar binnen komt. 
 

 
 
 
Hoe hoog het grondwater precies staat bij de woningen aan het Plantsoen is niet 
bekend. Op basis van de vochtklachten kan logischerwijs worden verwacht dat het 
grondwaterpeil ongeveer gelijk is aan het vloerpeil van de souterrains, of zelfs iets 
hoger.  
 
 
Bouwbesluit en NEN 
Het water in de bodem trekt door de vloeren en de wanden van de souterrains naar 
binnen. Klaarblijkelijk zijn de wanden en de vloeren van de souterrains niet in staat het 
water uit de bodem afdoende te weren.  
 
De waterdichtheid van gebouwen moet in principe voldoen aan de eisen en bepalingen 
volgens het Bouwbesluit. Het bouwbesluit gaat in “Afdeling 3.6, Wering van vocht van 
buiten” in op de waterdichtheid. In de tekst van het bouwbesluit staat een verwijzing 
naar de “NEN2778, Vochtwering in gebouwen. Bepalingsmethoden”. De waterdichtheid 
van wanden en vloeren moet ervoor zorgen dat er geen water in de gebouwen kan 
dringen. 
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2 TWEE OPLOSSINGSRICHTINGEN 

De wateroverlast die in de woningen aan het Plantsoen wordt ervaren, bestaat uit twee 
los van elkaar staande knelpunten: 
• Water in de souterrains tijdens hevige regen door de beperkte afvoer van het 

rioolstelsel; 
• Vocht in de souterrains door optrekkend water uit de grond. 
 
Voor beide knelpunten kunnen twee soorten maatregelen worden gegeven: 
1) maatregelen buiten de panden  

a. Voor het rioolwater in de souterrains: een extra riool in de 4e Binnenvestgracht 
aanleggen dat ervoor zorgt dat het afvalwater en het regenwater van de 
woningen aan het Plantsoen afdoende wordt geborgen en afgevoerd. 

b. Voor het vocht door het optrekkende water uit de grond: een drainagesysteem 
buiten de woningen aanleggen, waarmee de grondwaterstand wordt 
gereguleerd. 

2) maatregelen in de panden.   
a. Voor het rioolwater in de souterrains: inpandig een minipompje aanbrengen, dat 

ervoor zorgt dat het afvalwater van de woningen aan het Plantsoen afdoende 
wordt afgevoerd naar het gemeentelijke riool, zonder dat er nog water uit het 
gemeentelijke riool in de souterrains kan lopen. 

b. Voor het vocht door het optrekkende water uit de grond: De wanden en de 
vloeren van de souterrains impregneren, zodat zij waterdicht worden en het 
water uit de grond niet meer in de woningen kan dringen. 

 
 
Om de verschillende maatregelen tegen elkaar af te wegen, is het logisch om de 
maatregelen voor het voorkomen van rioolwater in de souterrains (1a en 2a) met elkaar 
te vergelijken en ook de maatregelen voor het voorkomen van het optrekkende vocht uit 
de grond (1b en 2b). De maatregelen worden in de onderstaande paragrafen verder 
uitgewerkt. 
 
 

2.1 Rioolwater in de souterrains buitenpandig oplossen (1a) 

In de 4e Binnenvestgracht kan een extra riool 
worden aangelegd, dat het huishoudelijke 
afvalwater en het regenwater van de panden 
aan het Plantsoen opvangt, bergt en afvoert.  
 
De afvoer vindt plaats door een nieuw aan te 
leggen rioolgemaal, dat het water verpomp 
t naar het bestaande gemengde riool. 
Bijvoorbeeld in de 4e Binnenvestgracht of in de 
Kraaierstraat. 
 
De grootte van het riool en de capaciteit van het 
gemaal zijn afhankelijke van de 
ontwerpneerslag. Ter indicatie: Als een regenbui 
met een herhaligstijd van 10 jaar moet kunnen 
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worden geborgen en afgevoerd zonder dat er wateroverlast in de souterrains ontstaat, 
dan moet over de hele lengte van de 4e Binnenvestgracht (ongeveer 450 m) een nieuw 
riool met een minimale diameter van 800 mm worden aangelegd. Het nieuwe gemaal 
krijgt een afvoercapaciteit van ongeveer 210 m3/uur. Als de diameter van de rioolbuis 
groter is, dan kan de pompcapaciteit lager zijn, en omgekeerd. 

 
 
 

2.2 Rioolwater in de souterrains inpandig oplossen (2a) 

De afvoer van het afvalwater uit de 
souterrains kan inpandig worden 
geregeld met een mini-pomp, die 
het afvalwater via een persleiding in 
het gemeentelijke riool pompt. Het 
water kan niet meer vanuit het 
gemeentelijke riool door de 
rioolaansluitingen in het souterrain 
stromen. Dit is de meest veilige 
oplossing voor de wateroverlast in 
de souterrains. 
 
In de handel zijn diverse merken 
mini-pompen voor huishoudelijk 
afvalwater te krijgen. Het meest 
bekende merk is sanibroyeur.  
 

 
 

Rioolwater in de souterrains buitenpandig oplossen 
Uitvoering: Gemeente Leiden 
Beheer: Gemeente Leiden 
Voordeel: De binnenriolering van de woningen hoeft niet te worden ontkoppeld.  
Nadeel: Het systeem geeft geen absolute garantie tegen wateroverlast. Het nieuwe riool wordt 

ontworpen met een bepaalde berging (inhoud) en een bepaalde afvoercapaciteit. Als 
deze berging en afvoercapaciteit worden overschreden, omdat het bijvoorbeeld 
harder regent dan de bui waarop het riool is ontworpen, dan ontstaat er toch weer 
wateroverlast. 

Rioolwater in de souterrains inpandig oplossen 
Uitvoering: Bewoners 
Beheer: Bewoners 
Voordeel: Door het ontkoppelen van de lage afvoerpunten in de souterrains wordt de kans op 

wateroverlast nihil.  
Nadeel: De binnenriolering moet worden ontvlochten. De lage afvoerpunten in de souterrains 

moeten via een pomp afvoeren, tewijl de regenpijpen en de afvoerpunten op de 
begane grond en op de hogere verdiepingen wél direct op het gemeentelijke 
rioolstelsel aangesloten kunnen blijven. 
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2.3 Vocht in de souterrains oplossen buiten de panden (1b) 

De grondwaterstand bij de panden aan het 
Plantsoen kan worden verlaagd door het 
aanbrengen van drains in de voortuinen 
(zoals aangegeven op onderstaande 
schets) en drains aan de achterzijde van de 
woningen in de 4e Binnenvestgracht. De 
drains achter de woningen staan niet op de 
schets. 
 
De afvoer van het drainagewater kan via 
buizen, die direct naar het oppervlaktewater 
lopen. De grondwaterstand bij de woningen 
kan zo gereguleerd worden op ongeveer 
NAP-0,60 m. Dit is het peil van het 
oppervlaktewater. 
 

 
 

2.4 Vocht in de souterrains oplossen buiten de panden (2b) 

De vloeren en wanden van de 
souterrains horen volgens het 
bouwbesluit en de NEN2778 waterdicht 
te zijn. Er zijn methoden om bestaande 
poreuze wanden en vloeren, waterdicht 
te maken door deze te impregneren. 
 
De zoekterm “kelder waterdicht maken” 
levert op Google een aantal nuttige 
verwijzingen op. 
 
 
 
 

Vocht in de souterrains oplossen buiten de panden 
Uitvoering: Bewoners in de tuinen, gemeente in openbaar gebied 
Beheer: Bewoners in de tuinen, gemeente in openbaar gebied. Het drainagestelsel vraagt 

regelmatig onderhoud om de infiltratiecapaciteit op peil te houden. 
Voordeel: --  
Nadeel: De grondwaterstand onder de vloeren van de gebouwen is lastig te reguleren. De 

funderingen van de woningen vormen mogelijk een barrière voor de 
grondwaterstromingen. Daardoor is lastig te bepalen of de vochtproblemen 
daadwerkelijk zullen zijn opgelost na het aanbrengen van de drainage. 

Aandachtspunt: Een verlaging van de grondwaterstand kan tot zakkingen van de bodem leiden. Ook 
kunnen, door toetreding van lucht op plaatsen waar eerder water zat, houten 
funderingen gaan rotten. Er dient terdege worden nagegaan wat de 
funderingssituatie van de gebouwen in de invloedsfeer van de 
grondwaterstandsverlaging is. 
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Vocht in de souterrains oplossen in de panden 
Uitvoering: Bewoners  
Beheer: Bewoners  
Voordeel: Geen graafwerk in de tuinen, geen grondwaterstandsverlaging, geen nadelige 

invloed op de funderingen. 
Nadeel: -- 
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3 AFWEGING 

 
De afweging en de keuze voor de te gebruiken oplossingsmethode is een zaak tussen 
gemeente Leiden en de bewoners van de panden aan het Plantsoen. 
 
Op basis van de kenmerken van de oplossingsmethoden is wel een voorkeur te 
definieren: 
 
Wateroverlast in de woningen buitenpandig 
Het aanleggen van een extra riool in de 4e Binnenvestgracht verdient de voorkeur 
vanwege het collectieve karakter van de maatregel.  
 
Wel moet worden nagegaan wat de ontwerpnorm voor het extra riool moet zijn. Moet jet 
riool een regenbui die ééns in de 10 jaar voorkomt kunnen verwerken, of is ééns in de 5 
jaar genoeg? In overleg moet worden bepaald wat een acceptabele faalkans is.  
 
Bewoners die absolute zekerheid willen dat de wateroverlast tot het verleden behoort, 
kunnen alsnog kiezen voor de inpandige maatregel met het minipompje. 
 
Uitwerken ontwerp en indicatie aanlegkosten 
De 4e Binnenvestgracht is niet zo breed. Dat betekent dat het technische ontwerp met 
enige zorgvuldigheid moet worden gemaakt. Met een goed ontwerp kan worden 
nagegaan of de aanlegkosten binnen de perken blijven. Als de aanlegkosten te hoog 
worden, dan is de maatregel niet doelmatig, en kan tóch beter worden gekozen voor het 
inpandig oplossen van de wateroverlast. 
 
 
Vocht in de souterrains binnenpandig 
Het waterdicht maken van vloeren en wanden verdient de voorkeur vanwege de 
zekerheid die de oplossing biedt tegen het vocht. 
 
Het reguleren van de grondwaterstand door het aanbrengenvan buitenpandige drainage 
brengt een aantal onzekerheden met zich mee. Bovendien vraagt een drainagestelsel 
een behoorlijke onderhoudsinspanning om de infiltratiecapaciteit op peil te houden. 



BIJLAGE 3 

Reactie van de werkgroep 
 

Deze bijlage bevat de reactie van de werkgroep op het eindrapport van de gezamenlijke zoektocht 
naar oplossingen voor de wateroverlast. De bijlage bevat ook een voorstel voor een artikel in de 
buurtkrant Het hoogste Woerd. 



Bijlage 3: Reactie van de werkgroep 
 

Voorstel voor inhoud van Bijdrage in de Hoogste Woerd, buurtkrant. 

Titel: Wateroverlast aan het Plantsoen. 

Het lijkt een prachtige rij solide monumentale huizen daar aan het Plantsoen. En inderdaad 
het is er prettig wonen, maar wel met soms enkele ongemakken, zoals wateroverlast. Zo 
lang de oudste bewoners van het Plantsoen zich kunnen heugen is er sprake van 
wateroverlast: Optrekkend vocht in de muren, muffe (riool-)luchtjes maar ook af en toe 
overstromingen bij forse regenval waardoor souterrains blank komen te staan. 

De gemeente heeft de afgelopen decennia voor heel Leiden en ook voor onze wijk veel werk 
verzet om de kans op wateroverlast te beperken. In de meeste gevallen met succes. Ook 
voor onze wijk en met name het Plantsoen-gebied zijn er een aantal verbeteringen 
gerealiseerd. 

Toch kan en moet het beter: Dit is door Pier Terwen, die zijn hele leven al aan 
Plantsoen/Plantage woont, in 2019 bij Erwin Schreve aangekaart. Erwin was toen bezig met 
het voor de gemeente voorbereiden van plannen voor herbestrating van de 4-de 
Binnenvestgracht. Pier en Erwin spraken elkaar en Pier gaf aan dat bij elke aanpassing van 
de bestrating, zo eens in de 10 a 20 jaar, elke keer het wegdek met enkele centimeters wordt 
opgehoogd. Gevolg: Een steeds hoger wegdek waardoor steeds vaker regenwater inloopt in 
de achterkant van de huizen aan het Plantsoen. De meeste daarvan liggen namelijk lager 
dan het straatniveau de 4de BV-gracht. 

Erwin heeft werk gemaakt van deze opmerking door de bewoners per brief uit te nodigen 
voor een bewonersbijeenkomst. Het resultaat van die goedbezochte bijeenkomst was een 
lijst van aandachtspunten. Ook werd een werkgroep opgericht vanuit de bewoners aan het 
Plantsoen.  

Door en voor de werkgroep is de afgelopen 2 jaar het nodige werk verzet: 

 Er is een enquete uitgevoerd naar wateroverlast klachten bij zowel bewoners 
Plantsoen als van de 4-de Binnenvestgracht. 

 Wareco, een gespecialiseerd ingenieursbureau, heeft opdracht gekregen om 
onderzoek te doen naar alternatieven om aan de klachten tegemoet te komen. 

 Er zijn diverse bijeenkomsten geweest, tussen de corona-beperkingen door, om deze 
alternatieven te bespreken. 

 Ook heeft Wareco van een 4-tal alternatieven de kosten-baten doorgerekend. De 
uitkomsten daarvan zijn met de werkgroep besproken. 

 Aan enkele bewoners is door de gemeente advies-per-huis uitgebracht. Aan alle 
bewoners is kortgeleden, begin april, een brief gestuurd met informatie over hoe ze ook 
advies kunnen krijgen. 

 
Advies van Wareco 
 
Resultaat van al dat werk is een rapport van Wareco. De essentie van het rapport is: 

 Het toevoegen van hemelwater-overstort ter hoogte van de Rijnstraat leek 
aanvankelijk een goed middel om bij hevige regenval wateroverlast in de souterrains 



te voorkomen. Bij nadere uitwerking bleek dat echter toch onvoldoende soelaas te 
bieden. Baten ervan wegen niet op tegen de toch wel forse kosten. 

 Het klimaatbestendig maken van de hele binnenstad is de beste oplossing qua 
kosten-baten. Dit is echter wel een zeer grote klus die de gemeente pas na 2040 zal 
gaan oppakken.  

 Bewoners van de lager gelegen panden aan het Plantsoen doen er goed aan zelf 
passende maatregelen te nemen. NB: Gemeente helpt met advisering, zie verderop. 

 
Boodschap aan de Politiek 
 
De pittige reactie van de werkgroep op het Wareco-rapport is als bijlage in het rapport 
opgenomen: 

 De uitkomst van het Wareco onderzoek is zeer teleurstellend en het is onbegrijpelijk 
dat er niet eerder iets kan gebeuren 

 Aan de gemeente geeft de werkgroep de volgende adviezen:: 
o Heroverweeg de voorlopige keuze om de hele binnenstad in zijn geheel in een 

keer en op een zeer laat moment, te weten na 2040, klimaatbestendig te maken. 
o Laat Wareco (of een ander expertise-bureau) een onderzoek uitvoeren om het 

Hogewoerd&Plantsoen-gebied uiterlijk 2027 klimaatbestendig te maken. 
o Ontkoppel in dat onderzoek de warm-waternet-aanpak (om van het gas af te 

komen) van de watermanagement aanpak (is het grootste probleem op dit 
moment). Ofwel: neem in de onderzoek opdracht mee dat wordt onderzocht wat 
de voor- en nadelen zijn om die twee te koppelen dan wel te ontkoppelen. 

o Reserveer voldoende budget de komende jaren om de adviezen van dat 
onderzoek op te volgen. Dat budget kan in mindering worden gebracht op een 
budget voor schadeclaims die mogelijk te verwachten zijn als er tot 2040 niets 
zou gebeuren. 

 
Dit is een duidelijke boodschap aan de Gemeente Leiden, de politiek en ook aan ons als 
bewoners, aan het buurtcomité, aan de Vereniging het Plantsoen en aan alle andere 
belanghebbenden. 
 
Schadeclaims 
 
Over de mogelijke schadeclaims kan geen echte duidelijkheid worden geboden. Feit is wel 
dat de grondwaterstand pas na 1980 sterk is gaan fluctueren, als gevolg van een ingreep 
van de gemeente. Ze hebben toen een soort overkapt open riool vervangen door een 
gesloten riool. Als huizen door de sterk fluctuerende grondwaterstand zouden gaan 
verzakken of de begroeiing van het Plantsoen daar ernstig onder lijdt dan kan dat wellicht de 
basis voor schadeclaims vormen. Klimaatverandering versterkt die fluctuatie van de 
grondwaterstand en maakt de gevolgen daarvan erger. Gemeente heeft zorgplicht mede 
gezien de wel-stabiele grondwaterstand van voor 1980. 
 
Advies per huis of per groepje huizen 
 
Om in de tussentijd toch zo goed mogelijk met de wateroverlast te kunnen dealen biedt de 
gemeente Plantsoenbewoners aan om advies uit te brengen over maatregelen per huis. 
Voor sommige huizen kan worden volstaan met verhogen van drempels en andere 
opstaande randen langs de achterkant van de huizen. In andere huizen zijn meer drastische 
maatregelen vereist zoals het aanbrengen van een waterdichte souterrain-bak met daarbij 
een pomp om vuilwater en hemelwater vanuit die ‘bak’ naar het riool te pompen. 
 



Let wel: de advisering betreft niet het voorkomen van eventuele gevolgen van de sterk 
fluctuerende grondwaterstand voor de fundering van de huizen. 
Regelmatig reinigen van de rioolputten en parkeren van auto’s 
 
Overlast die ontstaat doordat rioolputten verstopt raken kan worden voorkomen als de 
gemeente deze tenminste 2 maal per jaar uitzuigt. De vlakbij een put geparkeerde auto’s zijn 
vaak een probleem bij dat uitzuigen. De werkgroep heeft daarom de gemeente gevraagd om 
voortaan enkele dagen voor de geplande put-reiniging een bord (of eventueel zelfs hekken) 
neer te zetten met het verzoek om daar tijdelijk geen auto’s neer te zetten. Voor ons als 
bewoners is het wel zaak daar dan gevolg aan te geven, ook al is de parkeersituatie vaak 
best wel lastig. 
 
Het volledige rapport downloaden: 
 
Het rapport en de reactie erop van de werkgroep is beschikbaar op de website van de 
buurtvereniging: https://hethoogstewoerd.nl/ 
 
Voor eventuele vragen kan je bij mij, Maarten, terecht: Baljonmh@gmail.com. 
 
Aan de werkgroep wateroverlast namen deel: Anne Harm Barkema, Hans Suurmond † , 
Klaas Klein, Leendert Barendrecht †, Maarten Baljon, Marc Lothmann, Pier Terwen, Robert 
Kauffmann †, Tonny Weidner 
  



Datum: 21 maart 2022 
Van: werkgroep wateroverlast Plantsoen/4de Binnenvestgracht  
Betr: Reactie op rapport Wareco 
 
Op 24 februari 2022 heeft de werkgroep vergaderd over het door Wareco in opdracht van de 
gemeente Leiden opgestelde concept rapport. De reactie van de werkgroepleden namens de 
bewoners van het Plantsoen (dus excl. Erwin Schreve en Mark van Dijk) is de volgende: 
 

 De berekeningen in het rapport zijn globaal in lijn met de aannames en bevindingen 
die met ons als werkgroep zijn gedeeld tijdens het door Wareco uitgevoerde 
onderzoek. 

 De consequentie dat er pas na 2040: sprake zou kunnen zijn van een substantiële 
verbetering van de bestaande situatie is voor de werkgroep zeer teleurstellend en 
ook volstrekt onbegrijpelijk! De werkgroep vraagt zich af waarom er überhaupt een 
onderzoek is ingesteld in samenspraak met de bewoners uit deze wijk indien er zo 
weinig prioriteit wordt gegeven aan deze problematiek in dit gedeelte van de 
binnenstad. Tussentijds moeten er toch stappen gemaakt kunnen worden naar een 
duurzame lange termijn oplossing. 

 De door de werkgroep noodzakelijk geachte verbeteringen omvatten het volgende: 
o Goede hemelwaterafvoer: De hemelwaterafvoer dient beter dan nu te zijn 

afgestemd op zware regenval. Volgens de door Erwin en Mark aan ons 
gepresenteerde berekeningen voldoet de huidige capaciteit van de 
hemelwaterafvoer aan de formeel door de gemeente gestelde normen. In de 
praktijk blijkt die norm te vaak te resulteren in onvoldoende afvoer. Dit is 
vooral bezwaarlijk voor een aantal wat lager gelegen woningen aan het 
Plantsoen. Om de souterrains daarvan toch voldoende droog te houden zijn 
de bewoners van deze huizen aangewezen op het treffen van extra 
voorzieningen. Deze extra voorzieningen zijn voor de huizen met souterrain 
als regel behoorlijk kostbaar. Deze voorzieningen zijn in enkele huizen wel 
getroffen maar ook in enkele huizen nog niet of in onvoldoende mate. 
Bovendien blijken ook met de extra voorzieningen niet alle nadelen te worden 
weggenomen. Het gaat dan om hinder als optrekkend vocht en slechte, 
bedompte lucht. 

o Constant grondwaterpeil: Zorg voor een constant grondwaterpeil. Tot begin 
jaren 80 van de vorige eeuw was het oude riool een soort overkapping van 
een deel van de oude 4de Binnenvestgracht. Deze is kort na 1980 vervangen 
door de huidige ‘moderne’ riolering die meer gesloten is, dus zonder 
verbinding met het grondwater c.q. de grondwaterstand. Tot die vervanging 
was er sprake van een vrijwel constant grondwaterpeil onder de huizen aan 
het Plantsoen. Ook in de strook van het Plantsoen-park, het deel het dichtst 
tegen de huizen aan was de grondwaterstand toen redelijk constant. Voor de 
funderingen van de huizen geldt dat ze ontworpen zijn op deze constante 
grondwaterstand. Door de omzetting naar het huidige riool ontstond de 
huidige situatie waarin de grondwaterstand sterk blijkt te fluctueren: In droge 
periodes is de grondwaterstand ruim een meter lager dan in natte periodes. 
Een slechte zaak voor de fundering van de huizen en ook ongunstig voor de 
begroeiing van het Plantsoen. Deze nadelen zijn te verhelpen met een 
grondwaterpeil dat wel constant wordt gehouden. 

o Klimaatbestendig: De beheersing van het water dient klimaatbestendig te 
zijn. Door het gewijzigde klimaat zijn de winters nu al veel natter en de zomers 
veel droger. Dat wordt de komende jaren naar verwachting alleen nog maar 
meer het geval. Om wel klimaatbestendig te zijn dient in natte perioden niet al 
het hemelwater rücksichtslos weggepompt te worden maar dient het (deels) te 
worden opgeslagen als buffer voor droge perioden. In droge perioden dient 
reïnfiltratie plaats te kunnen vinden om daarmee de grondwaterstand constant 



te houden. Dit is nodig voor instandhouding van de begroeiing van het 
Plantsoen maar ook voor instandhouding van de funderingen van de huizen 
aan het Plantsoen. Zonder reïnfiltratie zal de grondwaterstand nog meer gaan 
fluctueren, mogelijk met nog veel meer dan de ruim een meter verschil tussen 
droge en natte maanden waar nu al sprake van is. Dat is ongunstig voor alle 
funderingen. Middels een goede opslag van regenwater en een passende 
reïnfiltratievoorziening zal de grondwaterstand op een vrijwel constant peil 
dienen te worden gehouden. 

 De werkgroep is van mening dat de gemeente binnen 5 jaar dient te zorgen voor een 
sterk verbeterde klimaatbestendigheid van het meest kwetsbare deel van de Leidse 
binnenstad. Het Plantsoen, zowel het park als de aanliggende bebouwing, maakt 
daar zeker deel van uit. 

 De voordelen hiervan zijn: 
o De huizen aan het Plantsoen zullen niet verder verzakken. Ze lijken er nu nog 

goed bij te staan maar er is ook nu al in een aantal huizen sprake van (kleine) 
scheuren. Dat is nu nog geen groot probleem maar dat kan het wel worden bij 
mogelijke verzakkingen t.g.v. indroging van de ondergrond. 

o Stank die nu ontstaat door droogvallen van het riool in droge periodes zal niet 
meer voorkomen. 

o Begroeiing van het Plantsoen zal verbeteren en niet verder verslechteren. Die 
verslechtering zal zeker optreden als de klimaatverandering (versterkt) 
doorzet en er geen reïnfiltratie zou komen. 

 Als er niet voor klimaatbestendig maken binnen 5 jaar wordt gekozen zijn de te 
verwachten nadelen: 

o Gemeente Leiden kan mogelijk claims verwachten vanwege nalatigheid, zo 
wel van de huizenbezitters als van de Plantsoenvereniging die de belangen 
van het historische monument het Plantsoen behartigt. Basis voor de claims 
kan zijn dat tot begin jaren 80 in de vorige eeuw de grondwaterstand wel 
constant was en dat dit alleen door een onverantwoorde ingreep van de 
gemeente is veranderd in een sterk fluctuerende grondwaterstand. Het type 
fundering van de huizen is daar niet op berekend. 

 
Dit kan als dramatisch slecht nieuws klinken maar er is ook goed nieuws: 

 Het is waarschijnlijk goed mogelijk om een deel van de binnenstad versneld 
klimaatbestendig te maken. Denk daarbij aan de hele Hogewoerd&Plantsoen -
omgeving. Naast behoud van het Plantsoen heeft dat als bijkomend voordeel dat de 
gemeente relatief kleinschalig ervaring kan opdoen met het klimaatbestendig maken 
van lastige en kwetsbare stadsdelen, alvorens de hele binnenstad aan te pakken. 
Wellicht blijkt het minder lastig dan gevreesd: Dan kan ook de bestaande planning 
om de hele binnenstad pas als laatste op te pakken, en dat NB pas na 2040, worden 
heroverwogen.  

 
OP BASIS VAN HET VORENSTAANDE IS HET DRINGENDE ADVIES VAN DE 
WERKGROEP: 

 Heroverweeg de voorlopige keuze om de hele binnenstad in zijn geheel in een keer 
en op een zeer laat moment, te weten na 2040, klimaatbestendig te maken. 

 Laat Wareco (of een ander expertise-partner) een onderzoek uitvoeren om het 
Hogewoerd&Plantsoen-gebied uiterlijk 2027 klimaatbestendig te maken. 

 Ontkoppel in dat onderzoek de warm-waternet-aanpak (om van het gas af te komen) 
van de watermanagement aanpak (is het grootste probleem op dit moment). Ofwel: 
neem in de onderzoek opdracht mee dat wordt onderzocht wat de voor- en nadelen 
zijn om die twee te koppelen dan wel te ontkoppelen. 



 Reserveer voldoende budget de komende jaren om de adviezen van dat onderzoek 
op te volgen. Dat budget kan in mindering worden gebracht op een budget voor 
schadeclaims die anders mogelijk te verwachten zijn. 

  
Gezien bovenstaande reactie gaat de werkgroep niet akkoord met de strekking van het ons 
toegezonden rapport. Een nieuwe studie waarin wel rekening wordt gehouden met de 
hierboven vermelde aandachtspunten zien we graag tegemoet. 
  
Aan de werkgroep hebben deelgenomen: 
 
Namens de Plantsoen-bewoners: 

 Anne Harm Barkema 
 Hans Suurmond 
 Klaas Klein 
 Leendert Barendrecht 
 Maarten Baljon 
 Marc Lothmann 
 Pier Terwen 
 Robert Kauffmann 
 Tonny Weidner 

 
Namens de gemeente, alleen ter advisering: 

 Erwin Schreve 
 Mark van Dijk 

 
NB: Vanuit de werkgroep het verzoek aan de gemeente voor de volgende beheermaatregel: 

1. Zorg er vanuit de gemeente voor dat alle rioolputten minstens 2x per jaar worden 
gereinigd/uitgezogen. Het gebeurt nu ook al met enige regelmaat maar dit is de 
gewenste frequentie. 

2. Voorkom dat deze rioolputreiniging onmogelijk wordt gemaakt door geparkeerde 
auto’s. Dat kan door enkele dagen voorafgaand aan de reiniging een bord te plaatsen 
dat auto’s de parkeerplekken bij de putten tijdelijk niet mogen benutten. 


