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INLEIDING 
 

 

1.1 Waarom een nieuw waterplan? 
 

In 2004 hebben de gemeente Krimpen aan den IJssel en het Hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard (HHSK) samen het waterplan Krimpen aan den IJssel 2005-2015 opgesteld. De 

projecttermijn van het bestaande waterplan Krimpen aan den IJssel is verlopen. De gemeente en HHSK 

hebben daarom besloten een Stedelijk waterplan Visie op te stellen voor de periode 2017-2021 met hierin 

een strategische visie voor de lange termijn en een tweejarig uitvoeringsplan waarin ook monitoring is 

opgenomen. Met de Stedelijk waterplan Visie willen de gemeente en HHSK de samenwerking voortzetten.  

 

 

1.2 Relatie met andere plannen 
 

De gemeente heeft naast het waterplantraject het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017 (VGRP) 

opgesteld, waarmee de gemeente invulling geeft aan de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en 

grondwater. Het VGRP richt zich op strategie om de doelstellingen voor deze zorgplichten te realiseren en 

de daarbij behorende personele en financiële middelen. Input voor het gemeentelijk rioleringsplan is een 

basisrioleringsplan 2013-2017 (BRP). Verder heeft de gemeente vanuit haar zorgplichten een incidentenplan 

riolering, een grondwaterzorgplan en een beheerplan water, en een beheerplan natuurvriendelijke oevers 

opgesteld en zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd. De Stedelijk waterplan Visie is de verbinding tussen het 

oppervlaktewaterbeheer en de gemeentelijke zorgplichten. Hierin werken de gemeente en HHSK samen aan 

een stedelijke watervisie en een uitvoeringsplan om deze visie te realiseren. De gemeente en HHSK hebben 

in 2013 een afvalwaterakkoord gesloten. Hierin is opgenomen om de samenwerking verder te versterken. 

 

 

1.3 Leeswijzer 
 

In hoofdstuk 2 geven we een korte beschrijving van het watersysteem van Krimpen aan den IJssel aan de 

hand van de vier waterthema’s: waterkwantiteit, waterkwaliteit, grondwater en riolering. In hoofdstuk 3 is de 

strategische visie voor de lange termijn opgenomen. In hoofdstuk 4 is het afsprakenkader tussen gemeente 

en hoogheemraadschap opgenomen in de vorm van een actielijst. 
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BESCHRIJVING WATERSYSTEEM 
 

 

2.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk staan de resultaten van de samenwerking tussen de gemeente en hoogheemraadschap van 

de afgelopen planperiode beschreven. Het betreft hier resultaten op het gebied van: waterkwantiteit, 

waterkwaliteit, grondwater en riolering. 

 

In deze periode van tien jaar is met name veel inspanning geleverd op het gebied van waterkwaliteit:  

1 natuurvriendelijke oevers. Realisatie van natuurvriendelijke oevers. Tussen 2001 en 2016 is in vijftien jaar 

tijd ruim 9 km aan natuurvriendelijke oevers aangelegd in Krimpen aan den IJssel. Deze 

natuurvriendelijke oevers zijn vanuit de KRW en het Stedelijke Waterplan gerealiseerd (waaronder de 

locaties: Moderato en Vijverlaan, de Driekamp, de Vijfkamp, Hoge Vijver, Parkzoom, Dr. WM Blomsingel 

en de Nieuwe Tiendweg). Daarbij zijn watergangen vergraven: verbredingen en verdiepingen 

aangebracht, inclusief de aanleg van extra water in het bebouwde gedeelte van Krimpen aan den IJssel; 

2 afkoppeling. Er zijn gescheiden rioolstelsels in Krimpen aangelegd, éénderde deel van het rioolstelsel is 

afgekoppeld. Hiermee voldoet de gemeente ruim aan de basisinspanning. De gemeente zet dit voort 

vanuit de duurzaamheidsvisie; 

3 bezinkingsvoorzieningen. Er is een bergbezinkvoorziening bij Park Middenwetering aangebracht. Verder 

zijn er twee bergbezinkleidingen aangelegd in de Reigersingel en de Populierenlaan om daarmee de 

overstortfrequenties van de riolering te beperken (waterkwaliteitsimpuls). De BBB’s hebben tot doel de 

vuilemissie (BZV/CZV) te reduceren door het beperken van overstortfrequentie en afvangen van vuil 

(bezinking); 

4 overstorten. De risicovolle overstorten zijn de afgelopen jaren gesaneerd; 

5 extra water gegraven. Er is de afgelopen jaren ook veel extra water gegraven in het kader van ruimtelijke 

ontwikkelingen; 

6 lamellenfilters. Op diverse locaties zijn lamellenfilters geplaatst (negen stuks). Deze filters hebben echter 

weinig verbetering van de waterkwaliteit opgeleverd. De investering per lamellenfilter betreft  

circa 30 k€; 

7 vervanging duikers. Tijdens herstratingsprojecten zijn de duikers waar nodig vervangen; 

8 baggeren. Tussen 2005 en 2016 zijn bijna alle watergangen in de gemeente Krimpen aan den IJssel 

gebaggerd; 

9 monitoring. Er is ingezet op de monitoring van: oppervlaktewaterkwaliteit (monitoringsplan), riolering 

(meten van overstorten) en grondwater (grondwatermeetnet); 

10 gezamenlijk onderhoudscontract. Sinds april 2015 is er samen met HHSK een gezamenlijk 

onderhoudscontract wat gebaseerd is op de EcoKleurenkoers (EKK) en het bijhorende beeldenboek. 

 

Het verplaatsen van de waterinlaat in 2006 heeft veel impact op het watersysteem gehad. De waterkwaliteit 

in Krimpen aan den IJssel is vanaf die tijd achteruit gegaan. Tot 2000 werd gebruik gemaakt van een inlaat 

vanuit de Hollandsche IJssel (noordwest zijde van het gebied) en werd bij wateroverschot op dezelfde locatie 

uitgemalen. In de periode 2000-2006 is de afvoer naar de oostzijde van Krimpen aan den IJssel verplaatst. 

Dit heeft gevolgen voor nutriëntenbelasting en de verspreiding inlaatwater gehad. Door de verplaatsing van 

de inlaat wordt vanaf 2006 voedselrijker water ingelaten uit de Krimpenerwaard. Hierdoor is de externe 

fosfaatbelasting in de zomer grofweg verdubbeld. Maatregelen als het saneren van overstorten, hebben 

bijgedragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit voor wat betreft zuurstofhuishouding.  
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Door de verslechterde nutriëntenhuishouding ten gevolge van de verplaatste waterinlaat, is de waterkwaliteit 

echter per saldo niet vooruit gegaan. 

 

 

2.2 Waterkwantiteit 
 

Algemeen 

Het watersysteem Krimpen aan den IJssel wordt begrensd door de IJsseldijk (aan de noordzijde), de Lekdijk 

(aan de zuidzijde) en de Breekade (aan de oostzijde). De kern Krimpen aan den IJssel ligt in één peilvak met 

een streefpeil van NAP -2,07 m (afbeelding 2.1). Dit peilvak is groter dan alleen de gemeente Krimpen aan 

den IJssel, ook de kern Krimpen aan de Lek ligt voor een groot deel in ditzelfde peilvak.  

 

 
Afbeelding 2.1 Themakaart waterkwantiteit *) 
 

 
*) Stromingsrichting is alleen weergegeven voor de grotere aan- en afvoerlocaties. 

 

 

De gemiddelde drooglegging van het agrarisch gebied bedraagt 57 cm en de gemiddelde drooglegging van 

de kern Krimpen aan den IJssel is eveneens 57 cm [ref. 1]. De waterstanden in het peilvak Krimpen aan den 

IJssel liggen lager dan de waterstanden in de IJssel en de Lek.  

 

Het oppervlaktewatersysteem bestaat vooral uit sloten en her en der liggen wat grotere waterpartijen. In 

totaal bestaat tien à vijftien procent van het oppervlak van Krimpen aan den IJssel uit water. De 

samenstelling van het oppervlaktewater wordt grotendeels bepaald door neerslag (direct op de sloten), 

uitspoeling vanuit omliggende percelen en door inlaat vanuit de Krimpenerwaard. In de huidige situatie 

wordt voor de wateraanvoer van het stedelijk gebied en voor twee zuidelijk gelegen peilvakken water vanuit 

de Krimpenerwaard ingelaten via een opvoergemaal (in de themakaart markeert de rode pijl aan de oostkant 

van het gebied de inlaatlocatie. De rode pijl aan de zuidkant van het gebied markeert de waterdoorvoer naar 

Krimpen aan de Lek). Waterafvoer vindt voornamelijk plaats over de meest zuidelijk gelegen automatische 

stuw (deze ligt bij het opvoergemaal, de onderste blauwe pijl in de themakaart geeft de locatie van dit 

uitlaatpunt).  
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Doordat de in- en uitlaat op dezelfde locatie liggen, ontstaat een tweedeling in het gebied: enerzijds 

watergangen die onder sterke invloed staan van de inlaat (met een relatief korte verblijftijd) en anderzijds 

watergangen die veel minder door de inlaat worden beïnvloed (met een relatief lange verblijftijd).  

 

Het westelijke deel van de gemeente (bedrijfsterrein Stormpolder) is hydrologisch gescheiden van de 

stedelijke kern van de gemeente. Tussen de stedelijke kern en het bedrijfsterrein is water aanwezig (Sliksloot 

en Sliksloothaven). Dit water staat in open verbinding met de Lek en de Hollandsche IJssel [ref. 2].  

 

Wat is er gedaan in de planperiode van het vorig waterplan? 

In het verleden vond de waterinlaat en -uitlaat plaats vanuit de Hollandsche IJssel (gemaal Kortland). Sinds 

2006 vindt zowel de inlaat en uitlaat plaats vanuit de Krimpenerwaard (in het oosten van het gebied). De 

aanwezigheid van een inlaat bij gemaal Kortland vormde een risico voor de waterveiligheid: door de 

aanwezigheid van het gemaal en het inlaatpunt bij de Hollandsche IJssel voldeed de waterkering langs de 

Hollandsche IJssel niet aan de landelijke eisen. Met de verplaatsing van de inlaat is dit knelpunt opgeheven  

[ref. 3]. Verder is ter verbetering van de wateraan- en waterafvoercapaciteit en voor de waterkwaliteit een 

aantal duikers vervangen door grotere duikers [ref. 14]. Duikers zijn waar nodig vervangen op diverse 

locaties tijdens herstratingsprojecten. Met peilbesluit van 2011 zijn de streefpeilen met 2 cm aangepast 

vanwege NAP correctie. Zowel maaiveldhoogte als waterpeil zijn met deze correctie aangepast, zodat de 

drooglegging ongewijzigd is gebleven  

 

Wat speelt er nog? 

Bij hevig neerslag is er sprake van wateroverlast rondom de Weteringsingel. Bij de gemeente bestaat het 

vermoeden dat de mate van overlast is toegenomen sinds de omkering van het watersysteem. Sindsdien is 

de afstand tot het afwateringsmiddel groter geworden. Andere mogelijke oorzaken zijn de lage 

maaiveldhoogte en de slechte afwatering door slechte (lange) duikerverbindingen. Voor de wateroverlast 

Oud Krimpen, rondom de Weteringsingel, moeten nog adequate oplossingen worden gezocht. Een 

mogelijke oplossing is een snellere afvoer van het water richting het naast gelegen agrarische gebied en 

door verbetering van duiker(brug)verbindingen. Krimpen aan den IJssel heeft met gemiddeld tussen de 15 

en 20 % aan oppervlaktewater relatief veel oppervlaktewater. Alsnog is er een peilstijging van rond de 25 cm 

bij extreme neerslag mogelijk, het verhang is dus beperkt. In het westelijk gedeelte van Krimpen is er 

hierdoor sprake van wateroverlast bij de laaggelegen woningen. De omkering van het watersysteem heeft 

het verhang beperkt waardoor het probleem zichtbaar is geworden.  

 

Voor het oplossen van wateroverlast bij de Lekdijk heeft de gemeente ondertussen een bemalen 

regenwaterstelsel. 

 

Er zijn tot op heden nog onvoldoende metingen verricht aan het oppervlaktewatersysteem om een duidelijk 

beeld te krijgen van het werkelijk functioneren (peilstijgingen) bij hevige en/of langdurige neerslag. 

 

In algemene zin krijgt de gemeente signalen van wateroverlast in het westelijk deel van Krimpen aan den 

IJssel. De gemeente heeft de indruk dat dit een gevolg is van de omkering van het watersysteem (waarbij de 

in- en uitlaat helemaal in het oosten van het gebied liggen). Voor de waterafvoer vanuit het westelijk deel 

van Krimpen aan den IJssel is het traject naar het gemaal lang, maar een tekort aan oppervlaktewater of een 

te snelle wateraanvoer kunnen ook een rol spelen.  

 

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een beheerplan water opgesteld [ref. 13]. Hierin is aangegeven 

dat duikers beperkt worden onderhouden. Nu worden uitsluitend de duikerkoppen onderhouden bij 

onderhoud watergangen.  

 

In Krimpen aan den IJssel zijn diverse civieltechnische ontwikkelingen voorzien (afbeelding 2.2). Bij 

ontwikkelingen die leiden tot een toename van verhard oppervlak is een waterbergingscompensatie van 

toepassing. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het soms lastig om een geschikte locatie of voldoende 

waterberging te vinden binnen het plangebied. Op de afbeelding 2.2 zijn de ontwikkelingen weergegeven. 

 

Bij civieltechnische ontwikkelingen in het verleden is steeds zeer ruim gekeken naar de 

waterbergingscompensatie. In het laatst ontwikkelde gebied (Lansingh-Zuid) is veel oppervlaktewater 
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gegraven. Dit was aanleiding voor het opzetten van een waterbank binnen de woonkern, om dit extra 

gegraven water te benutten voor inbreidingslocaties (extra woningbouw).  

 

 

Afbeelding 2.2 Civieltechnische ontwikkelingen 
 

  
 

 

2.3 Waterkwaliteit 
 

Algemeen 

Aanwezigheid van ondergedoken waterplanten is een belangrijke randvoorwaarde voor een gezonde 

ecologische toestand. Waterplanten houden het water helder, remmen de groei van algen en hebben een 

positief effect op de visstand. In de watergangen van Krimpen aan den IJssel zijn waterplanten echter maar 

zeer beperkt aanwezig (afbeelding 2.3). In een deel van de watergangen groeien wel drijfbladplanten, kroos 

komt bijna niet voor [ref. 3]. Bij het zwemwater Zwanenwater vindt jaarlijks algenbloei plaats (hier wordt de 

waterkwaliteit gemeten). Daarnaast is het water in sommige watergangen soms groen van de algen. 

 

In 2009 en 2012 is een bemonstering van de visstand uitgevoerd om de toestand in het KRW waterlichaam 

Krimpen aan den IJssel vast te stellen. De visstand in Krimpen aan den IJssel is niet goed: de visstand wordt 

gedomineerd door brasem, snoek en blankvoorn. Plantminnende vissoorten zoals zeelt en ruisvoorn komen 

in lage aantallen voor en het totaal aantal soorten is gering.  

 
  

Derden 

2016 

2017 

2018 
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Afbeelding 2.3 Themakaart waterkwaliteit 

 

 
 

 

Wat is er gedaan in de planperiode van het vorig waterplan? 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven zijn er veel inspanningen gedaan om de waterkwaliteit 

te verbeteren. Aanvullend is het volgende opgepakt: 

- uitwerken van een ecologische watersysteemanalyse [ref. 2]; 

- opstellen van een beheerplan voor de natuurvriendelijke oevers [ref. 16]; 

- opstellen van een beeldenboek onderhoud watergangen en oevers Krimpen aan den IJssel. Het 

beeldenboek is opgesteld door HHSK en dient als leidraad voor het ecologisch beheer van watergangen 

en natuurvriendelijke oevers [ref. 17]; 

- verdiepen van diverse watergangen, zoals de Parkzoom. Deze maatregel bevordert de wateraan- en 

afvoercapaciteit en zou moeten bijdragen aan een goede waterkwaliteit [ref. 14]. 

 

Wat speelt er nog? 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven, is de ecologische kwaliteit van het stedelijk gebied 

van Krimpen aan den IJssel in de afgelopen jaren achteruitgegaan, ondanks de inspanningen van de 

gemeente en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Uit het 

waterkwaliteitsmeetnet van HHSK blijkt dat de fosfaatconcentratie sinds 2002 is toegenomen en na 2008 

gestabiliseerd is op vrij hoge concentraties [ref. 2]. Bovendien is de bedekking met ondergedoken 

waterplanten tussen 2001 en 2008 sterk afgenomen en treedt nog altijd geen herstel op.  

 

De oorzaken van de slechte ecologische toestand zijn niet goed bekend. Het verdwijnen van waterplanten 

lijkt samen te hangen met een aantal veranderingen in het gebied, die op hun beurt de voorwaarden voor 

de groei van waterplanten hebben beïnvloed: 

- sinds de verplaatsing van de inlaat wordt vanaf 2006 voedselrijker water ingelaten uit de 

Krimpenerwaard. Hierdoor is de externe P-belasting in de zomer grofweg verdubbeld. Dit is van belang 

omdat de externe belasting in de buurt van de kritische grenzen ligt. Algen en kroos profiteren hiervan 

in de concurrentie met waterplanten. Dit vormt een knelpunt voor de groei van waterplanten; 
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- het lichtklimaat is niet altijd en niet overal geschikt voor de groei van waterplanten en vormt 

waarschijnlijk een tweede knelpunt. Enerzijds komt dit door de grote waterdiepte in veel watergangen, 

anderzijds is dit (in sommige delen van het gebied) te wijten aan een slecht doorzicht. Waardoor het 

slechte doorzicht wordt veroorzaakt is onduidelijk, maar dit lijkt wel samen te hangen met de 

waterinlaat uit de Krimpenerwaard; 

- doordat de groeiomstandigheden voor planten al niet optimaal zijn, vormt begrazing door kreeften een 

aanvullend knelpunt voor de groei van ondergedoken waterplanten. Het effect van de kreeften lijkt ook 

door te werken op plekken die wel geschikt zijn voor groei van waterplanten: er zijn diverse plekken met 

helder water (licht tot op de bodem) waar helemaal geen waterplanten groeien, zelfs geen kroos. 

 

Baggeren  

De recente baggerwerkzaamheden lijken (vooralsnog) geen positief effect te hebben op de waterkwaliteit of 

op de ecologische toestand. Meestal is niet al het slib verwijderd, waardoor slib invloed blijft uitoefenen op 

de waterkwaliteit (zoals nalevering van fosfaat en lage zuurstofconcentraties). Bovendien is de waterdiepte 

fors toegenomen, in sommige watergangen tot 1,4 m. Bij deze waterdiepte is een doorzicht van minimaal  

85 cm vereist voor de groei van waterplanten. Dit doorzicht wordt echter zelden gehaald.  

 

Niet-inheemse rivierkreeften 

In het watersysteem worden veel niet-inheemse rivierkreeften waargenomen. Doordat de 

groeiomstandigheden voor waterplanten al niet optimaal zijn, hebben kreeften mogelijk voor het laatste 

zetje gezorgd waardoor de waterplanten zijn verdwenen. Er zijn mogelijkheden voor het commercieel 

vangen van kreeften. Via de watervergunningprocedure kan dit aangevraagd worden. Hiervoor is inmiddels 

vergunning verleend. 

 

Zwemwater Zwanenwater 

In de gemeente Krimpen aan den IJssel ligt de zwemwaterlocatie Zwanenwater. Het Zwanenwater is gelegen 

in een klein natuurpark midden in een woonwijk van Krimpen aan den IJssel. De gemeente Krimpen aan de 

IJssel is de beheerder van de locatie en voert ook zelf het onderhoud uit. De watermonsters worden 

genomen door het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland is het 

bevoegd gezag. 

 

De zwemwaterlocatie trekt met name bezoekers uit de wijk. Op een drukke, zomerse dag komen dagelijks 

ongeveren 100 bezoekers. Gezien de locale functie die het zwemwater heeft, wil de gemeente graag de 

locatie behouden. Dit is echter een aandachtspunt, aangezien de locatie op dit moment niet voldoet aan de 

gestelde eisen ten aanzien van zwemwaterkwaliteit. De belangrijkste knelpunten zijn: 

- er is sprake van hoge concentraties aan E. coli bacteriën
1
 [ref. 5]; 

- in het zwemwater Zwanenwater wordt jaarlijks algenbloei gemeten.  

 

De waterkwaliteit is hiermee een belangrijk knelpunt voor behoud van de zwemwaterfunctie. De gemeente 

wil de locatie behouden als zwemwater en heeft de afgelopen jaren een aantal maatregelen doorgevoerd ter 

verbetering van de zwemwaterkwaliteit, zoals:  

- het verwijderen van de lamellenfilter; 

- er zijn maatregelen in de riolering en bij twee overstorten bij de Zwanekade uitgevoerd [ref. 14]; 

- plaatsen dispensers, om de belasting van hondenpoep te reduceren; 

- het aanpassen van maaibeheer door rondom de zwemplas meer riet/ruigtes te laten staan, zodat langs 

de oevers geen vogels gaan zitten, honden daar niet meer hun behoefte gaan doen en om afspoeling 

van verontreinigd water te beperken; 

- aanscherping van het (dagelijks) beheer en onderhoud van de locatie; 

- communicatie richting burgers. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  E. coli is een bacterie die van nature voorkomt in de darmen van mensen. E. coli komt hierdoor voor in de ontlasting en 

daarmee in de riolering. Bij overstort gebeurtenissen vanuit het gemend rioolstelsel, komt de bacterie terecht in het 

oppervlaktewater. Hoe hoger de concentratie van de bacterie in het water is, des te meer ontlasting in het water zit en des te 

groter de kans dat ook ziekteverwekkende micro-organismen in het water aanwezig zijn. 
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De afgelopen vier jaar is echter nog geen verbetering in de waterkwaliteit gemeten.  

De provincie Zuid-Holland heeft op 25 januari 2017 besloten het Zwanenwater voor 2017 niet meer aan te 

wijzen als zwemwater op grond van de ‘Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden’. 

Als het besluit van de provincie definitief is, dient de gemeente zelf te zorgen voor monitoring. De gemeente 

gaat een zienswijze indienen tegen het besluit van de provincie en streeft naar hernieuwde aanwijzing van 

het Zwanenwater als zwemwaterlocatie. 

 

De gemeente heeft al een aantal extra maatregelen gepland om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren: het 

aanplanten van riet en het vervangen van het zand op het strandje [ref. 14, 5]. 

 

Visvereniging 

De visstandbeheercomissie (VBC) Schieland en de Krimpenerwaard is het platform voor samenwerking en 

overleg voor belanghebbenden bij de visserij en de visstand. Visgerechtigden kunnen via dit platform en 

door middel van visplannen eventuele plannen voor visserij inbrengen. Indien de visvereniging ook 

visgerechtigd zijn, kunnen zij deelnemen in de VBC. Visplannen worden door de VBC opgesteld en getoetst 

door HHSK. 

 

 

2.4 Grondwater 
 

Algemeen 

Krimpen aan den IJssel ligt in veenweidegebied. Het gebied is hiermee opgebouwd uit veenpakketten en 

plaatselijk langs de rivieren uit laagjes klei die zijn afgezet door overstromingen in het verleden [ref. 1]. In de 

gemeente is de drooglegging beperkt en is er sprake van slecht doorlatende en zettingsgevoelige gronden 

[ref. 6]. Het maaiveld ligt rond NAP -1,50 m, het industrieterrein in de westpunt ligt wat hoger. De 

grondwaterstanden in het eerste watervoerende pakket liggen fors lager. Daardoor vindt naar verwachting 

wegzijging plaats. De wegzijging is door de dikke deklaag beperkt, hetgeen ook blijkt uit kwelkaarten van 

het hoogheemraadschap [ref. 2].  

 

Aan de noordzijde van Krimpen aan den IJssel ligt de Hollandsche IJssel. Aan de zuidzijde van Krimpen aan 

de Lek ligt de Lek. De Hollandsche IJssel heeft een waterstand die onder invloed van getij staat met 

ongeveer 1,5 m getijdenwerking. Ook de Lek heeft een waterstand die onder invloed staat van getij, het peil 

is vergelijkbaar met de Hollandsche IJssel. De gemiddelde waterstand ligt boven NAP en is daarmee fors 

hoger dan het peil in het stedelijke gebied van Krimpen. Er is daardoor sprake van rivierkwel, waarbij de kwel 

sterk wordt geremd door de slecht doorlatende grond. 
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Afbeelding 2.4 Themakaart grondwater 
 

 
 

 

Wat is er gedaan in de planperiode van het vorig waterplan? 

In het waterplan van 2005-2015 is grondwater niet meegenomen als waterthema. In de planperiode zijn er 

wel diverse maatregelen uitgevoerd om wateroverlast- en onderlast te beperken. Er is ingezet op de 

monitoring van grondwater. Zo heeft de gemeente in 2005 een peilbuizenmeetnet ingericht om goed inzicht 

te krijgen in de grondwaterstanden en mogelijke veranderingen hierin. Hieruit blijkt dat de 

grondwaterstanden lokaal sterk kunnen verschillen. Dit komt door de heterogene bodemopbouw met klei en 

veen. 

 

Voor de waterhuishoudkundige situatie heeft de gemeente drainageleidingen aangelegd om beter bestand 

te zijn tegen zware buien, door de drainage neemt de grondwaterstand het niveau van het oppervlaktewater 

aan. 

 

Bij rioolvervangingen legt de gemeente standaard een drainageleiding mee. De gemeente vervangt jaarlijks 

circa 4 km riolering. Uit de meetgegevens blijkt dat het aanleggen van drainage bij rioolvervanging een 

positief effect heeft op de grondwaterstand. Op de meeste locaties blijft de grondwaterstand binnen de 

door de gemeente gestelde grenzen. Tevens fluctueert het grondwater minder [ref. 7 en 8].  

 

 
  



10 | 18 Witteveen+Bos | KIJ33-1/17-005.738 | Definitief 03 

Afbeelding 2.5 Ligging drainage 
 

 
* 1: drainagegebied Marathon e.o., 2: drainage Raadhuisplein, 3; aanleg drainage Prinsessenpark (2017). 

 

 

Wat speelt er nog? 

Met name de oude bebouwing is gevoelig voor grondwateroverlast en -onderlast. Vooral de oude 

bebouwing in Oud Krimpen is gevoelig voor grondwateronderlast, omdat deze wijk in de periode 1945-1960 

is gebouwd met houten paalfunderingen. De zone langs de IJssel en de oudere wijken als Oud Krimpen, 

Kortland-Noord en Kortland Zuid vormen de aandachtsgebieden voor grondwateroverlast. De bebouwing in 

deze wijken is van voor 1970 [ref. 6]. 

 

 

2.5 Riolering 
 

Algemeen 

Kortland en Langeland zijn de grote gemengde rioolbemalingsgebieden in Krimpen aan den IJssel. 

Daarnaast zijn er kleinere bemalingsgebieden. De overige gebieden zijn een gescheiden of verbeterd 

gescheiden stelsel. Het rioolstelsel van Krimpen aan den IJssel heeft daarnaast een aantal 

drukrioleringssystemen waarvan een deel in het dijkgebied. Het afvalwater uit de verschillende gebieden 

wordt via de twee eindgemalen Moderato en Lansingh afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie, 

De Groote Zaag.  

 
  

1 

3 

2 



11 | 18 Witteveen+Bos | KIJ33-1/17-005.738 | Definitief 03 

Afbeelding 2.6 Themakaart riolering 

 

 
 

 

Het totaal verhard oppervlak is bepaald op 232 ha waarvan 79 ha (34 %) afvoert naar een 

hemelwatersysteem. De gemeente voldoet hiermee aan de basisinsplanning, een (voormalig verplichte) 

maatstaf voor de toelaatbare vuilemissie vanuit rioolstelsels op oppervlaktewater. De gemeente heeft 

aangegeven dat afkoppelen voortgezet zal worden vanuit de duurzaamheidsvisie. 

 

Zettingen van de riolering zorgen voor lekke rioolleidingen, waarmee grondwater de riolering in stroomt. De 

proportie van het rioolvreemd water in vergelijking met het landelijk beeld valt mee [ref. 18]. De verwachting 

is dat door toekomstige vervangingen, de hoeveelheden (rioolvreemd) grondwater dat in de riolering zal 

stromen verder zal afnemen [ref. 9].  

 

Wat is er gedaan in de planperiode van het vorig waterplan? 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven heeft de gemeente ook maatregelen in de riolering 

uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren (door af te koppelen, aanleg BBB en saneren van risicovolle 

overstorten).  

 

Voor wat betreft de risicovolle overstorten gaat het om het volgende. Er is vanwege het 

volksgezondheidsrisico bij de overstort bij het DCV-terrein een hekwerk en een waarschuwingsbord 

geplaatst. Verder is bij de Vlietkade het risico op veedrenking vervallen door een andere landschappelijke 

bestemming. 

 

Naast maatregelen vanuit het waterplan zijn er ook maatregelen uitgevoerd vanuit de zorgplichten van de 

gemeente. Omdat het gebied gevoelig is voor zetting en verzakking is in het stelsel in de loop der jaren 

verloren berging ontstaan. Om deze reden zijn gemalen geplaatst die het water verpompen en zorgen voor 

lediging van deze gebieden (vooral in de grote bemalingsgebieden Kortland en Langeland). Als gevolg 

hiervan is een gedeelte van de verloren berging verholpen.  
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De gemeente heeft een meetnet riolering (meten van overstorten) ingesteld. Uit de metingen blijkt dat 

overstortgebeurtenissen van het gemengd stelsel goed verklaard kunnen worden met de 

neerslaghoeveelheden. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de gemeente een goed inzicht heeft in het 

functioneren van het rioolstelsel [ref. 15]. Er is dus op basis van het meetnet riolering geen aanleiding voor 

verdere verbeteringen. 

 

Verder heeft de gemeente een incidentenplan riolering opgesteld, waarin de taken en 

verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen bij incidenten zijn vastgelegd. Het gaat 

hierbij om een plan dat zich richt op rioleringsincidenten door gevaarlijke lozingen, explosieve lozingen, 

lekkende of gesprongen persleidingen, water-op-straat/wateroverlast, uitval van gemalen of de 

zuiveringsinstallatie of instorting riolen [ref. 10]. 

 

In 2008 heeft HHSK in afstemming met de gemeente een optimalisatiestudie afvalwatersysteem uitgevoerd 

voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie Groote Zaag. Op basis van de hierbij gemaakte afspraken is 

riooleindgemaal Lansingh vervangen (door HHSK met een financiële bijdrage van de gemeente). Hiermee is 

bereikt dat in de toekomst voldoende capaciteit beschikbaar is voor het transport van afvalwater. Met de 

vervanging van het rioolgemaal Lansingh (start 2012) en door renovatie gemaal Moderato door het 

hoogheemraadschap voldoet het rioolstelsel voor de lange termijn aan de gestelde emissie-eisen. Met het 

afkoppelen van verhard oppervlak in de Meidoornstraat en omgeving (1,6 ha) en de Zwanenkade (0,7 ha) 

zijn in de afgelopen planperiode de laatste maatregelen in het kader van de basisinspanning verricht 

(conform de OAS Groote Zaag). De maatregelen hebben eraan bijgedragen dat de riolering in de gemeente 

Krimpen aan den IJssel vrijwel geen waterkwaliteitsproblemen veroorzaakt [ref. 11]. De gemeente en HHSK 

hebben in 2013 een afvalwaterakkoord gesloten. Hierin is opgenomen om de samenwerking verder te 

versterken [ref. 12]. 

 

Wat speelt er nog? 

Alhoewel er sprake is van afvoer van grondwater via het riool, is nu niet in beeld of dit ook een knelpunt 

vormt. Daarnaast is mogelijk drainage van particulieren aangesloten op het riool, wat ingaat tegen het 

afvalwaterakkoord uit 2013. Daadwerkelijke vaststelling van drainage van woningen op het riool is overigens 

nog niet geconstateerd.  

 

De rioleringsberekeningen geven aan dat er bij een toetsbui bui 08 op diverse locaties water-op-straat wordt 

berekend. Dit wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door gezakt maaiveld en niet door onvoldoende 

afvoercapaciteit. Water-op-straat wordt vooral veroorzaakt door lokaal lage maaivelden [ref. 9]. Water-op-

straat locaties zijn er dan ook op verschillende locaties in het gebied (afbeelding 2.7). 

 

De landelijke tendens, mede op basis van adviezen van de stichting Rioned, is om water-op-straat als gevolg 

van klimaatverandering steeds meer te accepteren als dit niet direct schadelijke gevolgen heeft voor de 

woningen.  
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Afbeelding 2.7 Water-op-straat locaties bij bui 08 (herhalingstijd één keer per twee jaar) 
 

 
Bruine/beige vlakken: water-op-straat locaties. 
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STRATEGISCHE VISIE LANGE TERMIJN 
 

De watervisie voor de lange termijn bestaat uit de volgende vier sporen: 

1 versterken waterbewustzijn; 

2 goed functionerend watersysteem; 

3 goede waterkwaliteit; 

4 afstemmen van het watersysteem op de gebruiksfuncties. 

 

Onderstaand worden de uitgangspunten die hierbij gehanteerd worden verder toegelicht. 

 

Spoor 1 versterken waterbewustzijn 

De gemeente en het hoogheemraadschap vinden het belangrijk dat de inwoners van Krimpen aan den IJssel 

zich bewust zijn van de spelende thema`s rondom water. Enerzijds is daarom een goede communicatie 

richting de burger nodig. Anderzijds wordt geluisterd naar de belangen, klachten en wensen van burgers en 

diverse participatiegroepen. Uitgangspunten daarbij zijn: 

- de gemeente en het hoogheemraadschap werken samen aan communicatie met de bewoners. Hierbij 

vervult de gemeente een voortrekkersrol, omdat de gemeente van nature al dichter bij de burger staat 

en reeds een klachtenloket heeft. Er zijn de afgelopen jaren voorbeelden van communicatieacties, zoals 

het opnemen van informatie water en riolering op de gemeentelijke website, projectgebonden 

communicatie zoals ten behoeve van de natuurvriendelijke oever bij Dr. WM Blomsingel en 

hetinformatiebord dat geplaatst is bij Burgemeester Lepelaarssingel; 

- klachtmeldingen worden uitgewisseld tussen gemeente en hoogheemraadschap. Klachten worden benut 

om inzicht te verkrijgen in de problemen die bewoners ondervinden. Tegelijkertijd wordt het moment 

van klachtafhandeling aangegrepen om aan de indiener van de klacht informatie te verstrekken over 

spelende thema`s rondom water; 

- de informatievoorziening richting bewoners is probleem- of projectgestuurd. Bijvoorbeeld communicatie 

over risico’s van grondwateroverlast en -onderlast en over de maatregelen die door de bewoners zelf 

genomen kunnen worden. De gemeente en hoogheemraadschap verzorgen gezamenlijk de 

informatievoorziening; 

- vertegenwoordigers van belangenorganisaties, buurtorganisaties en participatiegroepen worden benut 

als ‘brug’ voor de communicatie met bewoners. De gemeente is op de hoogte wat er speelt en pakt dit 

vraag gestuurd op; 

- waterbewustzijn wordt ook bevorderd door recreatief medegebruik met als voorbeelden het 

Zwaneneiland (park) met strand en watervlot en de kanovaartroute dat samen met het recreatieschap is 

gerealiseerd. 

 

Spoor 2 watersysteembeheer 

Het oppervlaktewatersysteem en de riolering moeten goed functioneren. De gemeente en het 

hoogheemraadschap gaan elkaar opzoeken wanneer het gaat om de inrichting van het watersysteem. 

Daarnaast blijven de gemeente en het hoogheemraadschap samenwerken aan efficiënt en effectief beheer 

en onderhoud van het watersysteem. Uitgangspunten daarbij zijn:  

- de gemeente en het hoogheemraadschap maken een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden 

en de daarbij betrokken afdelingen en functies op het gebied van waterkwantiteit oppervlaktewater, 

riolering, beheer, onderhoud en metingen; 

- de gemeente en het hoogheemraadschap werken met gezamenlijke contracten voor onderhoud van 

watergangen. De samenwerking wordt voortgezet en geëvalueerd; 
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- de afvoercapaciteit van het oppervlaktewatersysteem dient op orde te zijn. Daarvoor is het belangrijk dat 

de gemeente en het hoogheemraadschap meer gaan samenwerken op het gebied van waterkwantiteit. 

Allereerst wordt informatie met elkaar gedeeld (over modelstudies en beschikbare metingen). 

Uiteindelijk worden acties gezamenlijk opgepakt (zoals modelstudies en de inrichting van meetnetten); 

- er wordt ingespeeld op piekafvoeren door klimaatontwikkelingen, het nivelleren van de neerslag over 

verschillende gebieden kan daar aan bijdragen; 

- de gemeente gaat de duikers inspecteren en stelt aan de hand van het inspectieplan een plan van 

aanpak op. HHSK wordt hierbij betrokken; 

- de gemeente, Oasen en HHSK gaan het gesprek aan hoe vorm kan worden gegeven aan een 

samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie. Daarna zal een gezamenlijk plan van aanpak worden 

opgesteld. 

 

Spoor 3 goede waterkwaliteit 

De gemeente en het hoogheemraadschap erkennen de verplichting dat de waterkwaliteit niet mag 

verslechteren, tenzij de achterliggende oorzaak redelijkerwijs niet te beïnvloeden is. In de achterliggende  

tien jaar is de waterkwaliteit en de ecologische toestand echter achteruitgegaan. Daarom is het de plicht van 

de gemeente en het waterschap om de waterkwaliteit, voor zover redelijkerwijs mogelijk is, te verbeteren. 

Uitgangspunten daarbij zijn: 

- het terugbrengen van de waterkwaliteit zoals in de referentiesituatie 2009; 

- de gemeente en hoogheemraadschap zetten zich in om de waterkwaliteit en ecologische toestand te 

verbeteren tot het niveau van 2009. Hiervoor is een onderzoek gedaan naar de factoren die de toestand 

en de ontwikkeling van de waterkwaliteit bepalen, zoals de invloed van inlaatwater uit de 

Krimpenerwaard, de invloed van de exotische Rode Amerikaans rivierkreeft (door middel van 

experimenten) en mogelijk de waterdiepte. Op basis van dit onderzoek zijn maatregelen opgesteld. Er 

wordt een proef gedaan om de vraat van de kreeften in te schatten, de kreeften zullen commercieel 

worden weggevangen en er wordt onderzocht of er weer water vanuit de Hollandsche IJssel kan worden 

ingelaten; 

- meekoppelkansen vanuit andere waterhuishoudkundige opgaven zoals de KRW of dijkversterking 

worden benut om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarbij is het volgende van belang. HHSK verkent de 

best bepalende oplossing voor Krachtige IJsseldijken. Door de dijkversterking bestaat er een kans om 

water uit de IJssel in te laten, hetgeen van belang is omdat de waterkwaliteit van de IJssel beter is dan 

het water dat nu wordt ingelaten vanuit de polder. Daarnaast zijn er bijkomende voordelen zoals 

wateraanvoer onder vrij verval. Het waterplan dient adaptief te zijn voor zowel de bestaande situatie als 

voor een situatie met een gewijzigde inlaat. 

 

Spoor 4 afstemmen van het watersysteem op de gebruiksfuncties 

De reeds toegekende functies aan de watergangen van het oppervlaktewatersysteem blijven gehandhaafd 

en bij inrichtingsvragen wordt uitgegaan van deze functies. Uitgangspunten daarbij zijn: 

- de gemeente en het hoogheemraadschap zijn tevreden over de reeds gerealiseerde natuurvriendelijke 

oevers. Bij de aanleg van nieuwe watergangen of herinrichting van watergangen dient de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers overwogen te worden. Bij aanleg nieuwe watergangen is het uitgangspunt  

50 % inrichten met natuurvriendelijke oevers; 

- de gemeente hecht veel waarde aan behoud van het Zwanenwater als zwemwater, de zwemwaterlocatie 

trekt immers veel bezoekers uit de wijk. De gemeente treft locale inrichtingsmaatregelen en neemt de 

nodige procedurele stappen met als intentie om de zwemwaterfunctie te behouden; 

- afstemming met de visvereniging is van belang over de locaties in het watersysteem die benut kunnen 

worden als viswater.  
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AFSPRAKENKADER 
 

 

Uitvoeringsprogramma 

De watervisie is gericht op de lange termijn. De gemeente en het hoogheemraadschap gaan samen aan de 

slag om invulling te geven aan de watervisie. De komende twee jaren zullen de eerste stappen gemaakt 

worden. In bijlage I zijn maatregelentabellen opgenomen waarin de afzonderlijke acties aangegeven zijn. In 

de onderstaande tabel zijn de acties samengevat. Per actie is een trekker toegekend.  

 

 

Tabel 4.1 Overzichtstabel acties komende twee jaren 
 

Spoor Nr. Actie Trekker Kosten 

spoor 1 

versterken waterbewustzijn 

1a evaluatie klachtenregistratie (2017) en 

opstellen plan klachtenafhandeling 

(2018) 

gemeente inzet personeel 

1b communicatieplan (2017) gemeente inzet personeel 

spoor 2 

watersysteembeheer 

2a procesmatige samenwerking (2017) HHSK inzet personeel 

2b evaluatie gezamenlijke contracten en 

afsprakenkader aanbestedingen (2017) 

gemeente inzet personeel 

2c inspectie (2017) en plan van aanpak 

duikers (2018) 

gemeente EUR 15.000,-- 

(inspectiekosten, kosten 

voor gemeente) inzet 

personeel 

2d opstellen opzet klimaatadaptatie (2017 

opstellen opzet en hierin opnemen 

vervolgplanning)1 

gemeente inzet personeel 

spoor 3 

goede waterkwaliteit 

3a verkenning en keuze verplaatsen 

waterinlaat (2017) 

HHSK inzet personeel 

3b veldexperimenten waterkwaliteit (2017-

2018) 

HHSK EUR 25.000,--

(experimenten) 

kostenverdeling nader te 

bepalen 

spoor 4 

afstemmen van het 

watersysteem op de 

gebruiksfuncties 

4a strategie zwemwaterfunctie 

Zwanenwater (2017) 

gemeente reeds gereserveerde 

kosten maatregelen 2017 

gemeente monitoring 

HHSK inzet personeel 

1 
In het GRP van de gemeente is klimaatonderzoek in 2020 opgenomen.  
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Voor de verschillende acties zullen gemeente en HHSK nauw samenwerken. Daarbij worden tevens waar 

nodig meer concrete afspraken gemaakt omtrent de kosten(verdeling). 

 

De gemeente gaat verder een overzicht maken van de extra waterberging die gerealiseerd is in de afgelopen 

jaren, zodat dit benut kan worden voor inbreidingslocaties. De gemeente zal daarvoor het verschil tussen de 

waterbergingsopgave en het aantal m
2
 dat daadwerkelijk extra gegraven is, aan waterberging bepalen (dit 

geldt voor alle projecten waar een dergelijke opgave voor is geweest, de input van de waterbergingsopgave 

zal opgehaald worden uit de watervergunning). 

 

Evaluatie, monitoring en bijstelling 

In de bijlage is voor de verschillende onderdelen ook een planning opgenomen. Via halfjaarlijks ambtelijk en 

bestuurlijk overleg kan de voortgang bepaald worden. Tevens zijn deze overleggen van belang, omdat er 

ook plannen en keuzes gemaakt dienen te worden in de komende twee jaren: 

- plan klachtenafhandeling; 

- inzet maatregelen en procedurele stappen voor behoud van de functie zwemwater Zwanenwater; 

- afsprakenkader aanbestedingen; 

- onderhoudsplan duikers; 

- acties gericht op klimaatadaptatie; 

- keuze (locatie) waterinlaat; 

- mogelijkheden voor doorwerking nieuwe visie op beheer en onderhoud HHSK; 

- onder andere op basis van veldexperimenten (met plantproeven), keuze voor beheer en 

inrichtingsmaatregelen waterkwaliteit. 

 

Op basis van de afgesproken acties bestaat het monitoringsplan van het waterplan uit: 

- monitoren van de toestand via de klachten die gemeld worden (onderdeel van actie 1a.); 

- inspectie van duikers met metingen van bagger bij de duikerkoppen (onderdeel van actie 2c); 

- monitoring van de ontwikkeling van waterplanten en waterkwaliteit bij het uitvoeren van 

veldexperimenten (onderdeel van actie 3b); 

- monitoring waterkwaliteit Zwanenwater (onderdeel van actie 4a).  

 

Het uitwisselen van meetgegevens door HHSK en de gemeente is een belangrijk onderdeel van de 

procesmatige samenwerking. Op basis van deze inzichten kunnen waar nodig afspraken gemaakt worden 

voor aanvullingen of bijstellingen van het meetnet van de gemeente en HHSK. Op deze wijze kan er gewerkt 

worden aan een totaal meetnet. Het totaalmeetnet kan daarbij gericht worden voor het vastleggen van de 

nulsituatie en inzicht in de algemene ontwikkeling (toestand- en trendmonitoring). Verder zullen gemeente 

en HHSK indien daar aanleiding voor is nadere afspraken maken om bij inrichtingsmaatregelen een 

projectmatige meetnet in te richten voor een nulmeting en het meten van het effect van de maatregelen.  

 

Monitoring van de voortgang van de acties uit het waterplan kan plaatsvinden door: 

- het plan van aanpak klimaatadaptatie;  

- een gezamenlijk jaarverslag van de klachten;  

- een gezamenlijk jaarverslag van de monitoring; 

- het onderhoudsplan duikers;  

- het meten van de interne samenwerking door uitzetten van een interne enquête;  

- eventueel een enquête voor de externe communicatie. 
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BIJLAGE: MAATREGELTABELLEN 
 

 

Spoor 1 versterken waterbewustzijn 

 

1a. Evaluatie klachtenregistratie en opstellen plan klachtenafhandeling 

 

m
a
a
tr

e
g

e
l 

√ onderzoek 

th
e
m

a
 

√ waterkwantiteit  

th
e
m

a
 

√ communicatie  √ grondwater  

 beheer en onderhoud  √ waterkwaliteit  

 inrichting  √ riolering  

 

omschrijving 

gemeente en hoogheemraadschap evalueren welke klachten in het recente verleden zijn ontvangen 

en hoe deze zijn verwerkt. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie wordt de afhandeling van 

klachten door gemeente en hoogheemraadschap beter op elkaar afgestemd. Tevens worden 

afspraken gemaakt over de informatieverstrekking bij klachtenafhandeling. Voortaan vindt jaarlijks een 

overleg plaats ter evaluatie van ontvangen klachten en afhandeling daarvan, en van de rol van de 

beide partijen daarin. 

 

b
u

d
g

e
t kosten inzet personeel 

trekker gemeente 

kostenverdeling n.v.t.  

 

doorlooptijd 2 jaar + jaarlijks terugkerende evaluatie 

planning 2017 Evaluatie klachten (gemeente en HHSK) 

2018 Plan klachtafhandeling (gemeente en HHSK). 

 

  



 

1b. communicatieplan 
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 onderzoek 

th
e
m

a
 

√ waterkwantiteit  

th
e
m

a
 

√ communicatie  √ grondwater  

 beheer en onderhoud  √ waterkwaliteit  

 inrichting  √ riolering  

 

omschrijving 

gemeente en hoogheemraadschap maken een gezamenlijk communicatieplan (denk aan 

communicatie via de website of via een speciale folder). In eerste instantie wordt niet ingezet op 

participatiegroepen. Alleen als de situatie daar om vraagt (bijvoorbeeld overlastgevende situaties voor 

een grote groep bewoners) wordt een participatiegroep ingezet als communicatiemiddel. Eventueel 

kan hierin worden meegelift met de participatiegroep ‘duurzaamheid’.   

 

Communicatietrajecten kunnen overwogen worden bij lokale wateroverlast situaties of bij 

inrichtingsprojecten zoals de inrichting natuurvriendelijke oevers. Verder is van belang om ook te 

communiceren dat de rek voor voldoende drooglegging door het verlagen van streefpeilen beperkt is. 

 

Voor het vervallen van de zwemwaterfunctie Zwanenwater, de inspanningen die de gemeente nog zal 

nemen om de waterkwaliteit nog te verbeteren en de inspanningen die de bewoners zelf kunnen 

nemen  is een participatietraject in beeld, zie ook maatregel 4a. strategie zwemwaterfunctie 

Zwanenwater (2017). 

 

b
u

d
g

e
t kosten inzet personeel 

trekker gemeente 

kostenverdeling n.v.t.  

 

doorlooptijd 2017 en verder 

planning --- 

 

 

  



 

Spoor 2 watersysteembeheer 

 

2a. procesmatige samenwerking 

 

m
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a
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 onderzoek 

th
e
m

a
 

√ waterkwantiteit  

th
e
m

a
 

√ communicatie  √ grondwater  

 beheer en onderhoud  √ waterkwaliteit  

 inrichting  √ riolering  

 

omschrijving 

voor het waterbeheer in Krimpen aan den IJssel is de samenwerking tussen de gemeente en het 

hoogheemraadschap belangrijk. Er is thans een goede samenwerking. Verschillende aan water 

gerelateerde kwesties zouden echter nog meer integraal kunnen worden opgepakt; dat gebeurt nu 

nog te weinig. Zo is er reeds een structureel halfjaarlijks ambtelijke en bestuurlijk overleg, maar 

worden verschillende beleidsvelden (‘water’ enerzijds en ‘afvalwater’ anderzijds) niet integraal 

opgepakt. De volgende acties worden voorgesteld om de samenwerking te verbeteren: 

- aanstellen van een centraal aanspreekpunt. Deze persoon zet vragen vanuit de andere organisatie 

uit binnen de eigen organisatie. Dit versoepelt de communicatie tussen gemeente en 

hoogheemraadschap; 

- naast de halfjaarlijkse ambtelijke overleggen wordt één breder overleg (c.q. workshop) ‘water’. 

Hieronder worden alle aan water gerelateerde zaken besproken. Tijdens deze workshop worden 

samenwerkingsonderwerpen en een gezamenlijke  agenda bepaald die vervolgens aan  het 

halfjaarlijkse bestuurlijke overleg kan worden voorgelegd.  

 

Voor de verschillende thema’s speelt daarbij het volgende, dat via de aanspreekpunten geagendeerd 

kan worden tijdens de overleggen: 

- communicatie: acties en kansen voor gezamenlijk optrekken. 

- contracten en aanbestedingen: mogelijkheden voor oppakken nieuwe visie HHSK. 

- beheer en onderhoud: integrale en gezamenlijke afweging duikervervangingen. 

- integraal waterbeheer, waterketen en klimaatadaptatie: uitwisselen van metingen, 

kennisoverdracht (model)studies, optimalisatie waterberging en waterafvoer, en indien nodig 

integrale onderzoeken of oplossingen. 

 

Ten behoeve van de samenwerking wordt er een functieoverzicht gemaakt van de relevante 

medewerkers van gemeente en hoogheemraadschap waarbij de taken en verantwoordelijkheden 

worden aangegeven.  

 

b
u

d
g

e
t kosten inzet personeel 

trekker HHSK 

kostenverdeling Nvt  

 

doorlooptijd 2017 en verder 

planning 2017: opstellen overzichten medewerkers met aanspraakpunten 

 

 

  



 

2b. evaluatie gezamenlijke contracten en afsprakenkader gezamenlijke aanbestedingen 

 
m

a
a
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g

e
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√ onderzoek 

th
e
m

a
 

√ waterkwantiteit  

th
e
m

a
 

 communicatie   grondwater  

√ beheer en onderhoud  √ waterkwaliteit  

 inrichting   riolering  

 

omschrijving 

gemeente en HHSK werken thans al zo veel mogelijk aan gezamenlijke contracten voor beheer en 

onderhoud. De aanbesteding, uitvoering en toezicht van de werkzaamheden wordt geëvalueerd. Op 

basis van de evaluatie wordt een afsprakenkader gemaakt voor gezamenlijke aanbestedingen. Daarbij 

wordt ook de nieuwe visie van HHSK op onderhoud meegenomen.  

 

b
u

d
g

e
t 

kosten inzet personeel 

trekker 
gemeente: trekker onderhoudsbestek 

HHSK: uitwerken onderhoudsvisie 

kostenverdeling n.v.t.  

 

doorlooptijd 2017 

planning --- 

 

  



 

2c. inspectie en onderhoudsplan duikers 

 
m

a
a
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e
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√ onderzoek 

th
e
m

a
 

√ waterkwantiteit  

th
e
m

a
 

 communicatie   grondwater  

√ beheer en onderhoud  √ waterkwaliteit  

 inrichting   riolering  

 

omschrijving 

op dit moment is niet duidelijk waar en hoeveel bagger er is bij de duikers en is ook niet bekend of de 

bagger belemmerend is voor de hydraulische afvoercapaciteit. De gemeente voert een inspectie uit 

naar de toestand van de duikers. Op basis hiervan wordt een plan opgesteld voor het vervangen van 

duikers waarbij HHSK betrokken wordt.   

  

 

b
u

d
g

e
t 

kosten 
inspectie duikers: EUR 15.000,-- (gemeente) 

opstellen beheer- en onderhoudsplan duikers: inzet personeel, gemeente in samenwerking met HHSK 

trekker gemeente 

kostenverdeling 
gemeente: inspectie (en eventuele acties volgend uit het plan van aanpak) 

HHSK: nader te bepalen aan de hand van het onderhoudsplan 
 

 

doorlooptijd 2017-2018 

planning 2017 metingen bagger bij duikerkoppen (gemeente) 

2018 beheer- en onderhoudsplan duikers 

 

  



 

2d Plan van aanpak klimaatadaptatie 

 
m

a
a
tr

e
g

e
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√ onderzoek 

th
e
m

a
 

√ waterkwantiteit  

th
e
m

a
 

 communicatie  √ grondwater  

 beheer en onderhoud  √ waterkwaliteit  

 inrichting  √ riolering  

 

omschrijving 

zowel gemeente als HHSK hechten veel belang aan klimaatadaptatie. Vanuit HHSK liggen daarbij 

prioriteiten in andere bebouwde gebieden in het beheergebied De gemeente is van mening dat de 

wateroverlast problemen die zij inmiddels ervaren en waarvan zij verwachten dat die in de toekomst 

zullen toenemen verlangen om intensiever samen te werken. Dit kan door invulling te geven aan de 

Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. De gemeente Krimpen aan den IJssel zoekt reeds de 

samenwerking met Oasen en de gemeente Krimpenerwaard op. Gemeente Krimpen aan den IJssel en 

HHSK gaan samen aan de slag om te komen tot een plan van aanpak klimaatadaptatie. Het streven is 

om het plan van aanpak te voorzien van een integrale en gezamenlijk gedeeld visie op 

klimaatadaptatie en de nut en noodzaak van samenwerking hierin. In het plan van aanpak wordt de 

planning, de beschikbare en benodigde capaciteit en benodigde financieringsmiddelen bepaald. 

 

b
u

d
g

e
t kosten inzet personeel 

trekker gemeente (in nauwe samenwerking met HHSK en de gemeente Krimpenerwaard) 

kostenverdeling nvt  

 

doorlooptijd 1 jaar opstellen opzet onderzoek, vervolgplanning wordt hierin opgenomen 

planning 2017 opstellen van het opzet van het onderzoek naar de klimaatadaptatie met bijbehorende planning 

(in het GRP van de gemeente is klimaatadaptatie onderzoek gepland in 2020) 

 

  



 

 

Spoor 3 goede waterkwaliteit 

 

3a. verkenning en keuze verplaatsen waterinlaat 

 

m
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a
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g

e
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 onderzoek 

th
e
m

a
 

√ waterkwantiteit  

th
e
m

a
  communicatie   grondwater  

 beheer en onderhoud  √ waterkwaliteit  

√ inrichting   riolering  

 

omschrijving 

het hoogheemraadschap zoekt uit hoe kansrijk een nieuwe inlaat is. Waterinlaat vanuit de IJssel zal de 

stromingsrichting veranderen en daarmee de (lokale) waterkwaliteit. De mogelijkheden van de inlaat 

en de impact op de waterkwaliteit worden nader onderzocht. Dit vraagt bovendien om besluitvorming 

van de bestuurders van gemeente en hoogheemraadschap.  

 

Naast voordelen voor de waterkwaliteit geeft een nieuw inlaatpunt ook andere bijkomende voordelen 

zoals meer sturingsmogelijkheden voor het watersysteem, wateraanvoer onder vrij verval en 

mogelijkheden voor vismigratie.  

 

b
u

d
g

e
t kosten inzet personeel 

trekker HHSK 

kostenverdeling n.v.t.  

 

doorlooptijd 2017 

planning --- 

 

  



 

3b. veldexperiment waterkwaliteit 
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√ onderzoek 

th
e
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a
 

 waterkwantiteit  

th
e
m

a
  communicatie   grondwater  

 beheer en onderhoud  √ waterkwaliteit  

 inrichting   riolering  

 

omschrijving 

in een deel van de watergangen in Krimpen lijken de omstandigheden geschikt voor de groei van 

waterplanten (helder water, gebaggerd), maar zijn planten toch afwezig. Het is niet duidelijk waarom 

hier geen waterplanten groeien. Experimenten kunnen hier meer inzicht in geven. In enkele 

watergangen met helder water worden waterplanten uitgezet. Hiervoor worden waterplanten gebruikt 

(geselecteerde soorten) die elders in het beheergebied van HHSK met een reguliere schoning zijn 

verwijderd. Tijdens de proef wordt de ontwikkeling van de vegetatie en de waterkwaliteit (zoals het 

doorzicht) bemonsterd. De invloed van de rivierkreeften worden daarbij meegenomen.  

 

 

b
u

d
g

e
t kosten EUR 25.000,-- (kostenverdeling nader te bepalen) 

trekker HHSK 

kostenverdeling n.v.t.  

 

doorlooptijd 2017-2018 

planning voorjaar-zomer 2017: onderzoeksplan 

najaar 2017: waterplanten enten 

2018: ontwikkeling van waterplanten en waterkwaliteit volgen 

 

 

  



 

Spoor 4 afstemmen van het watersysteem op de gebruiksfuncties 

 

4a. strategie zwemwaterfunctie Zwanenwater 
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√ onderzoek 

th
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a
 

√ waterkwantiteit  

th
e
m

a
  communicatie   grondwater  

 beheer en onderhoud  √ waterkwaliteit  

√ inrichting   riolering  

 

omschrijving 

de provincie Zuid-Holland heeft op 25 januari 2017 besloten het Zwanenwater voor 2017 niet meer 

aan te wijzen als zwemwater op grond van de ‘Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden’. Als het besluit van de provincie definitief is, dient de gemeente zelf te zorgen 

voor monitoring. De gemeente gaat een zienswijze indienen tegen het besluit van de provincie en 

streeft naar hernieuwde aanwijzing van het Zwanenwater als zwemwaterlocatie. De gemeente zal dit 

jaar nog maatregelen nemen voor waterkwaliteitsverbetering: zand verversen en oevers beplanten 

met riet. De gemeente werkt in overleg met het hoogheemraadschap een strategie uit hoe nu verder 

te gaan met het Zwanenwater. De geplande maatregelen voor 2017 worden alsnog uitgevoerd. 

Belangrijke onderdelen uit de strategie zijn monitoring en evaluatie van het effect van de maatregelen, 

en communicatie richting bewoners omtrent de huidige situatie, gemaakte keuzes en vervolg (zie ook 

1b. communicatieplan).  

 

b
u

d
g

e
t kosten 

reeds gereserveerde kosten uitvoeringsmaatregelen gemeente 

gemeente: monitoring 

inzet personeel 

trekker gemeente 

kostenverdeling n.v.t.  

 

doorlooptijd 2017 

planning 2017 indienen zienswijze tegen besluit provincie 

2017 maatregelen zand verversen en oevers beplanten met riet uitvoeren. 

vanaf 2017 voortzetten monitoring, zodat inzicht is in de ontwikkeling van de waterkwaliteit. 

 


