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Inleiding

1.1

Aanleiding

Het watersysteem in het ‘Spoortippe’ gebied is verouderd en er komt in extreme situaties lokaal
wateroverlast voor. Doordat het hoofdwatersysteem in het gebied krap is (smalle watergangen in
combinatie met steile taluds) is de waterafvoer kwetsbaar voor begroeiing in het natte profiel van de
watergangen. Daarnaast zorgt het ervoor dat het gebied lastig te onderhouden is. Tot slot zijn er veel
duikers in het gebied aanwezig, een deel hiervan is aan vervanging toe, in 2015 zijn de duikers
geïnventariseerd. De laatste keer dat het systeem is aangepast was in de jaren vijftig van de vorige
eeuw, dit naar aanleiding van de toenmalige landinrichting.
In Punthorst hebben de hoofdwatergangen bij de Schapendijk en die langs de Puntweg onvoldoende
capaciteit, tevens zijn ook hier verouderde duikers aanwezig. Uit hydrologische studies uit 2012 is
gebleken dat er geen noodzaak is om extra berging in het gebied Spoortippe aan te leggen. Volgens
de laatste NBW toetsing uit 2016 voldoet het watersysteem aan de gestelde normen voor
wateroverlast (WBP). Het stroomgebied van de ‘Beentjesgraven’ is echter gevoelig voor grote
neerslaghoeveelheden en hoge piekafvoeren op de Vecht.
Het projectgebied ligt binnen de gemeente Staphorst, de grenzen van het projectgebied zijn
weergegeven op onderstaande overzichtskaart (figuur 1).

Figuur 1: overzichtskaart projectgebied
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Om het systeem voor de toekomst robuuster te maken is het vanuit het perspectief van Beheer en
Onderhoud wenselijk om een aantal hoofdwatergangen te verbreden. Dit zal met name gerealiseerd
worden door de watergangen met taluds van 1:1,5 in te richten. Op die manier wordt het systeem
minder kwetsbaar voor begroeiing in de watergang en zal de onderhoudsfrequentie lager zijn. Dit zal
ook aansluiten bij de wens om meer water in het bovenstroomse gedeelte vast te houden en daarmee
verdroging tegen te gaan (ZON). Voor het stroomgebied van de Beentjesgraven ligt er een opgave
van ca. 4,0 hectare (kadastrale maat) waterberging. De ligging van de betreffende watergangen in
Spoortippe is te zien in figuur 2, de ligging van de watergangen en het bergingsgebied in Punthorst
staan op figuur 3. De totale lengte van de watergangen bedraagt 18,5 km, waarvan het grootste
gedeelte, 16,0 km in gebied Spoortippe liggen.

Figuur 2: ligging watergangen in Spoortippe

Figuur 3: ligging watergangen en bergingsgebied in Punthorst
1.2

Doelstelling

Door de toekomstige aanpassingen aan de watergangen in het gebied zullen de manier en de
omvang van het onderhoud veranderen. Door verflauwing van de taluds zal er een groter oppervlakte
gemaaid moeten worden. Daartegenover staat wel dat het onderhoud beter te plannen en minder ad
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hoc zal zijn, omdat de gevoeligheid voor de hoge begroeiingsgraad afneemt. Voor de verandering in
het onderhoud moet krediet worden aangevraagd, dit onderhoudsplan vormt de onderbouwing voor de
kredietaanvraag bij het bestuur van het waterschap. Het maakt het meer/minderwerk inzichtelijk.
Dit onderhoudsplan dient als leidraad voor het onderhoud van het gebied. Hier wordt duidelijk
omschreven welk onderhoud hoe, waar, wanneer en door welke partij uitgevoerd moet worden.
1.3

Product

In dit onderhoudsplan worden voor de verschillende watergangen de onderhoudsbeelden
omschreven. Daarna wordt een vergelijking gemaakt tussen de huidige onderhoudssituatie en de
toekomstige situatie, dit zal leiden tot verschillende kostenplaatjes. De verschillen in kosten worden
onderbouwd om het krediet te kunnen aanvragen bij het dagelijks bestuur van het waterschap.
Dit onderhoudsplan bestaat uit een rapportage waarin het onderhoud per onderdeel wordt uitgelegd.
Per onderdeel is een tabel weergegeven met daar in alle informatie die nodig is voor het onderhoud.
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Onderhoudsbeeld en inrichting

2.1

Omschrijving onderdelen

In de huidige situatie wordt het beheer en onderhoud ad hoc uitgevoerd. Dit omdat de watergangen
gevoelig zijn voor dichtgroeien. Het doorstromend oppervlak neemt dan af, waardoor inundatie en
wateroverlast ontstaat. Wanneer dit gebeurd moet er een medewerker van het waterschap
ingeschakeld worden om de betreffende begroeiing te verwijderen, dit is ongestructureerd en
inefficiënt. De profielen van de watergangen in Spoortippe en Punthorst worden daarom anders
ingericht. De taluds worden verflauwd, maar de bodembreedte blijft gelijk. Het te onderhouden
oppervlakte neemt door de verflauwing van de taluds wel toe. Het waterschap heeft grond
aangekocht, zodat alles in eigen beheer valt en de inrichting robuuster gemaakt kan worden. Hiermee
wil men het onderhoud makkelijker te plannen maken en de maaifrequentie om laag brengen naar
idealiter maximaal 1 of 2 keer per jaar.
2.1.1

Onderhoudsbeeld

Het beheer en onderhoud wordt veelal op de oude manier uitgevoerd. Het zal dus met breedspoor
materieel onderhouden worden. Alle watergangen hebben hetzelfde onderhoudsbeeld.
In de huidige situatie worden de watergangen 3 à 4 keer per jaar helemaal schoon gemaaid. Alle
begroeiing wordt dan verwijderd, 2 van deze maairondes vinden plaats in het maaiseizoen dat van juni
tot november loopt. De andere maairondes vinden hiervoor plaats, dus nog in het broedseizoen. Deze
maairondes zijn vaak een voorzorgsmaatregel, om problemen voor de akkerbouwers ter plaatse te
voorkomen. In de huidige situatie wil het zoals al benoemd wel eens voorkomen dat een watergang
dichtgroeit, deze begroeiing wordt dan verwijderd.
In de toekomstige situatie wordt het systeem robuuster gemaakt. Voor het gebied is geen KRWopgave of een andere doelstelling. Door het robuuster maken van de watergangen kan er meer water
in het gebied worden vastgehouden. De diepte van de watergangen blijft gelijk, enkel de taluds
worden verflauwd en een enkele watergang wordt voor de ruilerkaveling opgeschoven. Sommige
watergangen worden alleen geüpgraded en teruggebracht naar het leggerprofiel. Het te maaien c.q. te
onderhouden oppervlak wordt groter, dit leidt normaliter tot een verhoging van de onderhoudskosten.
Daartegenover staat dus dat het onderhoud beter te plannen is en de frequentie omlaag gaat, wat
weer zou kunnen leiden tot een verlaging van de onderhoudskosten.
In de omgeving is afgesproken dat het onderhoud op dezelfde manier gaat plaatsvinden zoals het in
het verleden al gedaan is. Er zal langzaam overgegaan worden op een waterschapsbrede eenduidige
manier van onderhoud en dan komt ook dit gebied aan de beurt. Ook in de toekomstige situatie zal de
watergang geheel schoon worden gemaaid. Een mogelijkheid is nog wel dat in de toekomst meer
begroeiing in de watergangen blijft staan als het systeem robuuster gemaakt is. Voor nu is er nog
geen zicht op in welke mate dit mogelijk is. Daarom blijft in eerste instantie onderhoudsbeeld 1 van
kracht.
Onderhoudsbeelden alle watergangen:
 Onderhoudsbeeld 1
 Onderhoudsbeelden 2 en 4 zijn in de toekomst wellicht ook mogelijk
Het beheer en onderhoud vindt in de regel zo efficiënt en effectief mogelijk plaats gerelateerd aan het
vastgesteld streefbeeld.
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Onderhoudsschema Spoortippe Punthorst (landinrichting Staphorst)

Onderdeel

Frequentie
(Jaar)

Onderhoudsmaatregel

Periode van
onderhoud

1e jaar onderhoud

2e jaar
onderhoud

Jaarlijks

Jaarlijks

Materieel

Maaisel

Alle watergangen

Watergang

Watergang

Watergang

1; Beide natte taluds gemaaid, beide droge
taluds gemaaid. Met lage begroeiing. (Zie
bijlage 1)

2 x per jaar

2; Beide natte oevers deels gemaaid, er
blijft 25% van de hoge begroeiing staan.
Beide droge taluds gemaaid. Met lage
begroeiing. (Zie bijlage 1)

2 x per jaar

juni tot november

Rijdend
Afzetten op
onderhoudsroute

juni tot november

Jaarlijks

Jaarlijks

Rijdend
Afzetten op
onderhoudsroute

4; Eén natte oever is gemaaid, op de
andere oever blijft begroeiing van 50 tot
150 cm staan. De gemaaide oever wisselt
per jaar. Beide droge taluds gemaaid. Met
lage begroeiing. (Zie bijlage 1)

2 x per jaar

juni tot november

Jaarlijks

Jaarlijks

Rijdend
Afzetten op
onderhoudsroute

Kostenvergelijking huidige situatie en toekomstige situatie
De afdeling beheer en onderhoud heeft onderstaande kostenvergelijking opgesteld. Hiermee is inzichtelijk gemaakt welke verandering in kosten optreden
voor de watergangen en waar deze vandaan komen. Te zien is dat de kosten per meter watergang zullen dalen. In totaal kan het onderhoud aan de
watergangen voor 1980 euro minder worden uitgevoerd per jaar. Dit is te wijten aan het feit dat er nog maar twee keer per jaar zal worden gemaaid in plaats
van drie keer.

Onderhoudskosten (huidige situatie)
Aantal

Frequentie

Kosten

m

#

Bodem rijdend

16500

3

€

0,24

€

11.800,00

Taluds klepelen

16500

3

€

0,12

€

5.940,00

Toezicht

16500

1

€

0,01

€

165,00

€/m/#

€

Totaal (ex. btw)

€

€

17.985,00

Prijs per meter

€

€

1,09

Onderhoudskosten (nieuwe situatie)
Aantal

Frequentie

Kosten

m

#

Bodem rijdend

16500

2

€

0,24

€

7.920,00

Taluds klepelen

16500

2

€

0,24

€

7.920,00

Toezicht

16500

1

€

0,01

€

165,00

€/m/#

€

Totaal (ex. btw)

€

€

16.005,00

Prijs per meter

€

€

0,97

Behalve de watergangen moet in de nieuwe situatie ook de waterberging onderhouden worden. Deze bestaat in de oorspronkelijke situatie nog niet, dus alle
kosten die hier gemaakt worden komen bovenop het bedrag dat voor de nieuwe situatie van de watergangen staat.

Onderhoudskosten (berging)
Aantal

Eenheid

Frequentie (#)

Kosten

Maaien rijroute

8000

m²

2

€

0,02

€

320,00

Maaien talud 1/10

5000

m²

2

€

0,02

€

200,00

Knippen heg rondom berging

820

m

1

€

2,50

€

2.050,00
1.000,00

Maaien berging bodem

8

uur

1

€

125,00

€

Aanvoermachine

1

stuks

1

€

75,00

€

75,00

Maaien handwerk onder zonnepanelen

150

uur

1

€

37,50

€

5.625,00

Afvoer maaisel

60

ton

1

€

26,00

€

1.560,00

Kraan met maaikort

3

uur

1

€

80,00

€

240,00

€

11.070,00

Totaal (ex. btw)

€

De onderhoudskosten van de watergangen in de nieuwe situatie en de berging komen samen uit op: € 16005,00 + € 11070,00 = € 27075,00
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Bijlage 1 Onderhoudsbeelden
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