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1

INLEIDING

1.1

Achtergrond

Op grond van onder meer de Elektriciteitswet 1998 is TenneT verplicht oplossingen voor
capaciteitsknelpunten in het hoogspanningsnet te realiseren. In Noord-Holland Noord is sprake van een
dergelijk capaciteitsknelpunt. Het capaciteitsknelpunt wordt veroorzaakt door de toenemende vraag naar
elektriciteit van de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en de datacenters. Door realisatie van de
netverzwaring kan het knelpunt worden opgeheven en kan de belasting verder doorgroeien. Ook maakt
netverzwaring de invoeding van zonne- en windenergie op het elektriciteitsnet mogelijk. Het gebiedsplan
Wieringermeer dat nu door de gemeente Hollands Kroon en provincie Noord-Holland wordt opgesteld,
rekent al op de netverzwaring door TenneT. Kortom, TenneT moet volgens de wet zo spoedig mogelijk het
hoogspanningsnet verzwaren tussen Beverwijk en Oterleek, om zo economische ontwikkelingen en de
energietransitie mogelijk te maken en te versnellen. Het project betreft de volgende te onderscheiden
deelgebieden:
1. Het nieuwe 150kV-inpandige schakelstation op locatie Beverwijk
2. De uitbreiding van het bestaand 150kV-hoogspanningsstation Oterleek, binnen de begrenzing van het
huidige stationsterrein;
3. De aanleg van een nieuwe verbinding (twee circuits, 150kV, ondergronds, over voornamelijk agrarische
percelen) tussen het nieuwe schakelstation Beverwijk (punt 1) en het bestaande station Oterleek (punt 2);
4. De plaatsing van een nieuwe 380/150kV transformator op het bestaande 380kV-hoogspanningsstation
Beverwijk;
5. De verbinding 150kV tussen de nieuwe transformator op het bestaande 380kV-hoogspanningsstation
Beverwijk (punt 4) en het nieuw te bouwen 150 kV-schakelstation Beverwijk (punt 2).

Figuur 1: Globaal overzicht plangebied netverzwaring tracé Beverwijk - Velzen - Oterleek (vastgesteld tracé, versie 1.4,
augustus 2021)
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1.2

Voortraject

TenneT heeft aangegeven dat ten behoeve van het project reeds twee haalbaarheidsstudies zijn uitgevoerd
waarbij (1) de wenselijkheid van zes mogelijke tracés tussen Beverwijk en Oterleek is onderzocht en (2)
mogelijke locaties voor een 150kV-hoogspanningsstation in Beverwijk zijn onderzocht. Het tracéonderzoek
heeft ertoe geleid dat er drie tracés om verschillende redenen zijn afgevallen en dat er drie mogelijke tracés
zijn die nader onderzoek behoefden om te komen tot een voorkeursalternatief. Dat onderzoek heeft
inmiddels plaatsgevonden en dat heeft, samen met input van de betrokken gemeenten en de provincie,
geleid tot het voorkeurstracé. Het onderzoek naar een locatie voor het 150kV-hoogspanningsstation
Beverwijk heeft voldoende informatie geleverd voor een onderbouwde keuze voor een locatie aan de
Ringvaartweg in Beverwijk. Medio oktober 2019 heeft de provincie Noord-Holland besloten tot het inzetten
van het instrument 'inpassingsplan' voor dit project. De onderzoeken die in het kader van deze opdracht
worden verricht leiden tot een onderbouwing van de uitvoerbaarheid van dat Provinciale Inpassingsplan
(PIP).

1.3

Werkzaamheden

Zoals in paragraaf 1.1 aangeven bestaan de werkzaamheden in het kader van de netverzwaring uit de
aanleg en uitbreidingen op stations en de aanleg van een kabel. Ter plaatse van de bestaande stations
bestaan de uitbreidingswerkzaamheden uit het realiseren van extra velden of transformatoren. De verbinding
tussen Beverwijk en Oterleek wordt gerealiseerd door het uitvoeren van gestuurde boringen (Horizontal
Directional Drilling, HDD) en open ontgraving. In figuur 1 is globaal weergegeven waar deze verschillende
aanlegmethoden zich bevinden (paars is HDD, groen is open ontgraving). Op basis van de aangeleverde
gegevens van TenneT met betrekking tot versie 1.4 (d.d. 19 augustus 2021) schatten wij in dat het tracé
voor circa 11 km in open ontgraving wordt aangebracht en voor circa 16 km middels HDD. Deze HDD’s
bevinden zich met name bij kruisingen van (rijks)wegen, hoofdwatergangen of gebieden waar
belemmeringen voor open ontgravingen aanwezig zijn.
Daarnaast wordt er een verbinding aangelegd tussen het 380 kV station Beverwijk en het nieuwe te
realiseren 150 kV station Beverwijk. Deze verbinding heeft een lengte van circa 1,5 km.
Voor de open ontgravingen ter plaatse van agrarische gebieden wordt een diepte aangehouden van 1,8 mmv. Ter plaatse van de overige gedeelten van het tracé, waar de kabel middels open ontgraving wordt
aangelegd, wordt een diepte van 1,2 meter aangehouden. Dit is van belang voor het bepalen van de
onderzoekstrategie en ook de uitvoering van de veldonderzoeken in een later stadium.
Voor de HDD-boringen wordt momenteel aangenomen dat deze op het diepste punt van de boring een
diepte hebben tussen de 10 en 20 m-mv. In verband met het verrichten van deze boringen, zijn bouwkuipen
noodzakelijk ter plaatse van de in- en uittredepunten.

1.4

Versiebeheer

Ten tijde van de uitvraag voor het uitvoeren van de in deze rapportage beschreven onderzoeken, is het op
dat moment gekozen tracé onderzocht. Op basis van voortschrijdend inzicht en de uitkomsten van diverse
bureaustudies, is het tracé op diverse punten gewijzigd. Ten behoeve van een eenduidige rapportage zijn de
volgende momenten aangehouden als uitgangspunt voor het gekozen tracé:
•
•
•
•
•
•

26 maart 2020: geleverd bij de uitvraag voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
8 september 2020: aangeleverd per mail en inzichtelijk gemaakt wat de wijzigingen zijn.
23 april 2021: per mail aangeleverd tracé met daarin de gewijzigde zuidelijke helft van het tracé
2 juni 2021: levering vastgesteld tracé versie 1.0
15 juni 2021: gedeelte tracé Beverwijk 150 – Beverwijk 380 (Transformator 413) vastgesteld en
toegevoegd aan tracé versie 1.0 met vaststellingdatum van 8 juni 2021.
14 oktober 2021: tracé versie 1.4, vastgesteld op 19 augustus 2021

Onderhavige rapportage heeft betrekking op de ligging van het tracé, welke op 14 oktober is aangeleverd.
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1.5

Doelstelling

Ten behoeve van het project Netverzwaring Beverwijk – Oterleek dienen diverse milieu- en
omgevingsaspecten onderzocht te worden, waaronder de waterhuishouding. Het doel van dit onderzoek is
het in beeld brengen van de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding in het projectgebied en om
deze aspecten al vroeg mee te nemen in het ontwerpproces.
Het proces van de watertoets is een belangrijk instrument om het waterbelang in ruimtelijke plannen en
besluiten te waarborgen. Het gaat daarbij om alle waterhuishoudkundige aspecten, waaronder veiligheid,
wateroverlast, watertekort, waterkwaliteit en verdroging, en om alle wateren: Rijkswateren, regionale wateren
en grondwater. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan
en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek brengt. Als onderdeel van de
watertoets is een waterparagraaf (onderliggend document) opgesteld, waarin ook de inbreng van het
waterschap is meegenomen. In deze waterparagraaf zijn de beschikbare plannen, de netverzwaring van
Beverwijk – Oterleek getoetst aan het beleid van de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier en de gemeentes Beverwijk, Alkmaar, Heemskerk, Uitgeest en Zaanstad.
Deze waterparagraaf laat de effecten die optreden tijdens de uitvoering buiten beschouwing. Voor een
indicatie van de effecten adviseren wij om een bemalingsadvies uit te voeren.

1.6

Afstemming Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het planvoornemen is via de digitale watertoets aangeboden bij Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. Op 12 juni 2020 is een reactie ontvangen op de conceptversie. De benoemde
aandachtspunten op het gebied van primaire watergangen, verzilting en persleidingen zijn verwerkt. Voor de
gedeeltelijke tracé-wijziging van april 2021 is in april 2021 telefonisch contact geweest met het
Hoogheemraadschap. Het Hoogheemraadschap heeft geen extra opmerkingen ten opzichte van juni 2020,
aangezien de enige wijziging is dat er meer met gestuurde boringen wordt gewerkt, wat het watersysteem
ten goede komt ten opzichte van het gebruiken van open ontgravingen. Technische uitwerking van de
exacte ligging, diepte en aanlegmethode worden later nog met het Hoogheemraadschap besproken.
Correspondentiekenmerk met HHNK: 20.0088274
Wanneer meer bekend is over de technische uitwerking van onder andere de stationsgebouwen, wordt
bekeken of dit binnen de aannames in deze watertoets past, en wordt zo nodig opnieuw contact gezocht met
het waterschap.

1.7

Leeswijzer

De waterparagraaf voor de netverzwaring van de hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Oterleek is
als volgt opgebouwd:
•
•
•
•
•

Hoofdstuk 2 beschrijft het huidige beleidskader voor water;
Hoofdstuk 3 beschrijft de huidige waterhuishoudkundige situatie van het plangebied;
Hoofdstuk 4 beschrijft de toekomstige waterhuishoudkundige situatie van het plangebied;
Hoofdstuk 5 licht de compenserende maatregelen toe;
Hoofdstuk 6 bevat de afstemming met de waterbeheerder.

Aangezien het project uit meerdere deelgebieden bestaat, wordt in deze waterparagraaf waar nodig elk
onderdeel per deelgebied toegelicht.
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2

WETTELIJK EN BELEIDSKADER WATER

Beleid of
regelgeving

Inhoud & relevantie

Europese
Kaderrichtlijn Water
(2000)

De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft tot doel om de kwaliteit van de Europese wateren in een
goede toestand te brengen en te houden. Waterbeheer op het niveau van stroomgebieden is
daarbij het uitgangspunt, waarbij het stroomgebiedbeheerplan een belangrijk instrument is.
In 2015 heeft Nederland de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen naar de
Europese Commissie gestuurd. Het plangebied valt binnen het beheersgebied van
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat onderdeel uitmaakt van het
stroomgebied van de Rijn.
Van belang is dat bij initiatieven tenminste voldaan wordt aan het stand-still principe. Dit
houdt in dat een ingreep (uitvoering van het ruimtelijk plan) de toestand van het
watersysteem niet mag verslechteren, tenzij beargumenteerd kan worden dat dit wegens
‘een hoger doel’ niet anders kan (notitie Gevolgen van de KRW voor fysieke projecten in en
om het water, ministerie van Verkeer en Waterstaat, maart 2006).

Nationaal
Bestuursakkoord
Water

Op basis van het rapport van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw en het
kabinetsstandpunt 'Anders omgaan met water' hebben het Rijk, de provincies, de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW) ondertekent. Het NBW is doorgevoerd in de provinciale en
regionale beleidsplannen.
Relevante aspecten uit het NBW zijn:
• Toepassen van de watertoets als procesinstrument op alle waterhuishoudkundig relevante
ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is waarborgen dat
waterhuishoudkundige doelen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden
genomen.
• Toepassen van de trits schoonhouden - zuiveren - schoon maken, met als eerste insteek
het voorkomen van vermenging van schoon hemelwater van dakvlakken en afvalwater en
het gebruik van bijvoorbeeld een bodempassage voor hemelwater van druk bereden
straatvlakken.
• Wateropgave (de benodigde bergingscapaciteit voor het opvangen van pieken in neerslag)
bepalen aan de hand van de NBW-normen regionale wateroverlast. Voor stedelijk gebied
geldt een norm van T=100 (neerslaggebeurtenis die statistisch berekend eens in de 100
jaar voorkomt).

Waterwet (2009)

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Acht bestaande wetten voor het
waterbeheer in Nederland zijn vervangen door deze Waterwet en de zes verschillende
vergunningen zijn opgenomen in één vergunning. De Waterwet regelt het beheer van
oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en
ruimtelijke ordening. Een belangrijk doel is het klimaat adaptief en klimaatbestendig maken
en wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.
Een belangrijke verandering na het in werking treden van de Waterwet is de onderverdeling
in het bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte lozingen. Alle indirecte
lozingen vallen onder het bevoegde gezag voor de Wet Milieubeheer (gemeente en
provincie). Alle directe lozingen vallen onder het gezag van de Waterwet (waterschappen
voor de regionale wateren en Rijkswaterstaat voor de rijkswateren). Een Watervergunning is
nodig voor:
• Werken in, aan en in de nabijheid van oppervlaktewater (bijvoorbeeld leggen van kabels,
verlagen maaiveld).
• Het onttrekken/(weer) lozen van grondwater tijdens bouwwerkzaamheden.
• Het lozen van regenwater van verhard dak- en terreinoppervlak direct of via een
retentie/infiltratievoorziening in oppervlaktewater.
• Werkzaamheden in of nabij waterkeringen.

Watervisie2021
provincie NoordHolland

De Watervisie 2021 ‘Buiten de oevers’ vormt de vertaling van de afspraken en
samenwerking van de provincie Noord-Holland met de waterschappen, Rijkswaterstaat,
gemeenten, drinkwaterbedrijven en andere relevante stakeholders. In de Watervisie 2021
wordt de verbinding gelegd tussen de bestaande wettelijke vereisten, de toekomstige
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ontwikkelingen en de ambitie die provincie Noord-Holland als waterpartner wil etaleren. De
visie heeft als hoofdthema ‘Veilig, Schoon en Voldoende’.
Keur
Hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Een deel van het beleid van het waterschap ligt vast in de Keur. De regels in de Keur hebben
betrekking op het lozen, afvoeren, onttrekken of aanvoeren van grondwater en water uit
beken en andere wateren. Ook kent de Keur gebods- en verbodsbepalingen over zaken die
niet mogen in of om watergangen, dijken en lijnvormige elementen. Iedereen die
werkzaamheden uitvoert of activiteiten plant in en om water of dijken, heeft met de Keur te
maken.

Waterprogramma
2016-2021
Hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

In het waterprogramma zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd: een meerlaagse
waterveiligheid, preventie en gevolgbeperking wateroverlast, duurzame en eerlijke verdeling
van zoet water, schoon en gezond water, een doelmatig en duurzaam
afvalwaterketenbeheer, en crisisbeheersing.

Gemeentelijk plannen

Gemeente Beverwijk heeft het water en rioleringsplan genaamd ‘Verbinden met water 20172021’. Hierin wil ze regenwater op natuurlijke wijze de veilig weg laten kiezen, zorgvuldig en
aandachtig met grondwater omgaan, mooi, schoon en voldoende open water hebben, en het
benutten van de waarde van gebruikt water.
Gemeente Alkmaar heeft het omgevingsbeeld genaamd ‘Diversiteit als troef –
Omgevingsbeeld Regio Alkmaar’ (2017), hierin worden de ambities van de gemeente
beschreven. Deze omvatten: meervoudig ruimtegebruik, urgentie en bewustwording, nieuwe
vorming van energieopwekking/opslag en infiltratiesystemen in de strandwallen.
Gemeente Zaanstad heeft het plan ‘Groen- en waterplan Zaanstad: waardevol groen en
water in Zaanstad’ (februari 2018) waarin zij hun waterbeleid en visie beschrijven. De
kernwaarden omvatten waarborgen van waterberging en waterkwaliteit, en klimaatadaptieve
maatregelen implementeren. In ‘Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente x (ZaanstreekWaterland) 2018-2023: Samen water ruimte geven’ staat het rioleringsplan beschreven.
Gemeente Heemskerk beschrijft in haar ‘Omgevingsvisie Uitgeest 2040 – Duurzaam, Dorps
en Vernieuwend’ de volgende visie over water: het waarborgen en nastreven van schoon
(grond)water en het tegengaan van verdroging en wateroverlast in een veranderend klimaat.
Er wordt ingezet op extra waterberging, minder afspoeling t.b.v. de waterkwaliteit en beter
grondwaterbeheer.
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3

HUIDIGE SITUATIE

3.1

Plangebied

Het tracé voor de netverzwaring Beverwijk – Oterleek is weergegeven in Figuur 2. Het tracé loopt van
Beverwijk door de Westerpolder, vervolgens langs het Uitgeestermeer en Alkmaardermeer naar Oterleek.
Het plangebied loopt voornamelijk door landbouwgebied. Het huidige omliggende landgebruik wordt
gekenmerkt door stedelijk gebied, wegen, waterlopen, meren, landbouw en natuurgebied.

Figuur 2: Ligging van het tracé Beverwijk - Oterleek.

In Figuur 3 is het maaiveld weergegeven voor het hele plangebied van het tracé. De snelwegen die
verhoogd liggen zijn duidelijk zichtbaar in het rood. Het maaiveld binnen de plangrenzen van het tracé
varieert tussen de NAP -5 en +2 m. Het maaiveld in het noordoostelijke deel van het tracé ligt lager
(variërend tussen NAP -5 en -1 m) dan het zuidwestelijke deel van het tracé, waarbij het maaiveld varieert
tussen NAP -1 en +2 m.
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Figuur 3: Variatie in het maaiveld [m NAP] in het plangebied van het tracé Beverwijk Oterleek.

3.2

Bodemopbouw en infiltratiecapaciteit

De bodemopbouw rond en nabij het plangebied is heterogeen (bijlage A, Figuur 8). Daar waar ten gevolge
van de werkzaamheden mogelijk waterberging gerealiseerd moeten worden is ingezoomd op de lokale
bodemopbouw:
•

Beverwijk: Ter plaatse van het nieuw te ontwikkelen hoogspanningsstation in Beverwijk is het
bodemtype gespecificeerd als ‘bebouwing’, grenzend aan kalkrijke poldervaaggronden. De
bodemopbouw (bijlage B, Tabel 2) geeft aan dat de bovenste laag uit Holocene afzettingen bestaat,
dit is een complexe samenstelling van klei, veen en zand. Ter plaatse wordt deze holocene afzetting
gevormd door de Formatie van Naaldwijk en het Laagpakket van Walcheren (geoTOP v1.3,
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•

www.dinoloket.nl). Zoals in het bodemmonsterprofiel is te zien (Figuur 4) bestaat de grond de eerste
paar meter voornamelijk uit zand, wat betekent dat de grond een goede doorlatendheid heeft.
Oterleek: Ter plaatse van het reeds bestaande (waarbij een uitbreiding zal plaatsvinden)
hoogspanningsstation in Oterleek bestaat de bodem uit tochteerdgronden en moerige eerdgronden.
De bodemopbouw (bijlage B, Tabel 3) geeft aan dat de bovenste laag uit Holocene afzettingen
bestaat, dit is een complexe samenstelling van klei, veen en zand. Ter plaatse wordt deze holocene
afzetting gevormd door de Formatie van Naaldwijk en het Laagpakket van Wormer (geoTOP v1.3,
www.dinoloket.nl). Zoals in het bodemmonsterprofiel is te zien (Figuur 5) bestaat de grond de eerste
paar meter voornamelijk uit zand en daaronder klei, wat betekent dat de grond een goede
doorlatendheid heeft.

Figuur 4: Links: Bodemtype ter plaatse van het hoogspannings- en schakelstation in Beverwijk. (Bodemkaart 2018,
www.dinoloket.nl) Rechts: Bodemmonsterprofiel (groene stip) nabij het nieuw te bouwen station Beverwijk (omcirkelt). Bij
de lithologie staat geel voor zand en groen voor klei. De grijze lijnen geven elke meter aan. (www.dinoloket.nl)
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Figuur 5: Links: Bodemtype ter plaatse van het station Oterleek. (Bodemkaart 2018, www.dinoloket.nl) Rechts:
Bodemmonsterprofielen (groene stippen) nabij het nieuw te bouwen station Oterleek (omcirkelt). Bij de lithologie staat
geel voor zand, groen voor klei en bruin voor veen. (www.dinoloket.nl)

3.3

Grondwaterstanden

Figuur 9 in bijlage C toont de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) in het plangebied. Zoals te zien is
de GHG aan de zuidwest kant van het plangebied, bij Beverwijk, het laagst (0,8 m tot meer dan 2 m onder
maaiveld). Te midden van het plangebied, nabij het Uitgeestermeer en Alkmaardermeer, is de GHG het
hoogste (0,2 m of minder onder het maaiveld). Het noordelijke gedeelte van het plangebied daalt de GHG
weer iets tot ongeveer 0,4 m tot 1 m onder het maaiveld.
Er liggen geen waterwingebieden of grondwaterbeschermingsgebieden in het plangebied (zie bijlage C,
Figuur 10).

3.4

Waterkeringen en oppervlaktewater

In het plangebied zijn meerdere primaire en regionale waterkeringen aanwezig (bijlage D, Figuur 11 en
Figuur 12), evenals primaire, secundaire en tertiaire watergangen (bijlage E, Figuur 13 tot en met Figuur 17).

3.5

Afvalwater

Het tracé doorkruist afvalwaterleidingen, zie paragraaf 4.4.

3.6

Natura 2000 / waterkwaliteit

Een overzicht van de Natura 2000 gebieden en Natuurnetwerk Nederland gebieden zijn terug te vinden in
bijlage G, Figuur 19.
De aanwezige diepe polders, en nabijheid van de Noordzee leiden tot mogelijk zout of brak grondwater
(Figuur 6)
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Figuur 6 Schematische doorsnede van de grondwaterstroming in de ondergrond van Noord-Holland (Verziltingsstudie
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Eindrapport februari 2013)

Wat betreft verzilting kan het studiegebied worden opgedeeld in een gebied ten zuiden van het
Alkmaardermeer (hierna “zuidelijke gebied”) en een gebied ten noorden van het Alkmaardermeer (hierna
“noordelijke gebied”).
Het noordelijke gebied wordt gekenmerkt door brak water met Cl-concentratiewaarden die variëren tussen
2500 en 5000 mg/l. Alleen in de gebieden bij het Alkmaardermeer en in de gebieden bij de Noordervaart is
de Cl concentratie lager, evenals in de gebieden nabij zoet oppervlaktewater (watergangen). Een overzicht
hiervan is terug te vinden in bijlage H.
In het zuidelijke gebied, waar de holocene deklaag het meest aanwezig is, is de variabiliteit in de Chloride
concentratie groter, mogelijk als gevolg van de aanwezigheid van veen. Waarden variëren van 2000 tot circa
7000 mg Chloride per liter, zie bijlage H.
In de Polder Schermer is zoutproblematiek aanwezig. Het boren door verschillende lagen vormt een klein
risico. Dit risico kan ondervangen worden door de in- en uitgang van boorconstructies goed af te dichten.
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4

TOEKOMSTIGE SITUATIE

De toekomstige situatie bestaat uit een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van de huidige situatie,
namelijk:
•
•
•
•
•

Het nieuwe 150kV-inpandige schakelstation op locatie Beverwijk (nr. 1 in Figuur 7);
De uitbreiding bestaand 150kV-hoogspanningsstation Oterleek, binnen de begrenzing van het huidige
stationsterrein (nr. 2 in Figuur 7);
De aanleg van een nieuwe verbinding (twee circuits, 150kV, ondergronds, over voornamelijk agrarische
percelen) tussen het nieuwe schakelstation Beverwijk en het bestaande station Oterleek (nr. 3 in Figuur
7);
De plaatsing van een nieuwe 380/150kV transformator op het bestaande 380kV-hoogspanningsstation
Beverwijk (nr. 4 in Figuur 7);
De verbinding 150kV tussen de nieuwe transformator op het bestaande 380kV-hoogspanningsstation
Beverwijk en het nieuw te bouwen 150 kV-schakelstation Beverwijk (nr. 5 in Figuur 7).

Figuur 7: Toekomstige situatie plangebied, met het globale tracé, waarbij de deelgebieden genummerd zijn.

4.1

Grondwaterstanden

De ondergrondse netverzwaring Beverwijk – Oterleek zal naar verwachting geen effect hebben op de
grondwaterstand. Voor een deel van de werkzaamheden moet de grondwaterstand tijdelijk worden verlaagd
om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren. Voor deze bemalingswerkzaamheden worden de
benodigde vergunningen aangevraagd of meldingen voor worden gedaan.
Er liggen geen waterwingebieden of grondwaterbeschermingsgebieden in het plangebied. De nabijgelegen
waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden zullen naar verwachting niet worden beïnvloed
door de ontwikkeling.
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4.2

Waterkeringen en oppervlaktewater

De ontwikkeling doorkruist en/of raakt een aantal oppervlaktewateren. Nabij het hoogspannings- en
schakelstation in Beverwijk doorkruist het plangebied de primaire waterkeringen Sint Aagtendijk en Nieuwe
Overdijking (Figuur 11 in bijlage D). Halverwege het plangebied doorkruist het tracé een aantal regionale
waterkeringen en dicht bij het station in Oterleek nogmaals een regionale waterkering (Figuur 12 in bijlage
D). Bovendien worden een flink aantal (primaire, secundaire en tertiaire) waterlopen geraakt/doorkruist
(bijlage E, Figuur 13 tot en met Figuur 17). Het overige deel van het tracé wordt evenwijdig en op een
afstand van de hoofdwaterlopen aangelegd, zodat onderhoud en eventueel verbreding van waterlopen in de
toekomst mogelijk is.
Tijdens de aanleg zullen watergangen die gekruist worden door het tracé met open ontgraving worden
afgedamd en leeggepompt. Deze werkzaamheden duren slechts enkele dagen. Daarna zullen de
watergangen weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht worden. Hiervoor wordt een watervergunning
aangevraagd. Alle primaire waterlopen worden middels een boring gepasseerd. Kruisingen met regionale en
primaire waterkeringen worden uitgevoerd met een gestuurde boring.
Het ondergronds tracé wordt op een dergelijke wijze aangelegd dat het aan de technische vereisten zal
voldoen, zoals dat de waterkeringen niet worden verzwakt en dat de werkzaamheden geen effect hebben op
de waterlopen. De algemene regels van de Keur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
beschrijven deze technische vereisten. Waar het tracé waterlopen kruist of raakt moeten maatregelen
genomen worden om het watersysteem zo min mogelijk te stagneren, in overleg met het waterschap. Waar
het tracé waterkeringen kruist moet deze onder andere voldoen aan bijbehorende NEN-eisen, moet de
stabiliteit van de waterkering gegarandeerd worden en moet deze bij voorkeur haaks kruisen met de kering.
In het ontwerp en tijdens de werkzaamheden wordt dit in acht genomen. Activiteiten in de waterkering en
beschermingszones zijn vergunningplichtig. Als het tracé echter wordt aangelegd volgens de algemene regel
Artikel 8 “Voorschriften kabels en leidingen” in de Keur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
dan is alleen een melding vereist.

4.3

Hemelwater

Bij een toename van verharding van meer dan 800 m2 heeft de ontwikkelaar de verantwoordelijkheid voor
het bergen van regenwater. Het hoogheemraadschap heeft een voorkeursvolgorde om dit regenwater te
bergen:
1. Infiltratie behouden
2. Watergraven: open water graven of bestaand water verbreden (Tabel 1)
• Extra wateroppervlakte moet minimaal 10% beslaan van het totaal aan te leggen m2 verharde
grond. Eerst moet het open water worden gecreëerd, daarna kan pas verhard worden.
• Bij een toename van verharding meer dan 2000 m2 wordt er in overleg met het
hoogheemraadschap maatwerk voorgesteld.
3. Alternatieve vormen, met de volgende voorwaarden voor berging:
•
•
•
•

Berekend op een bui T=100
Vertraagde afvoer naar het wateroppervlak 8 m3 / min / 100 ha oftewel 11,5 mm per 24 uur
Duurzaam
Controleerbaar voor handhavers van het hoogheemraadschap
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Tabel 1: Compensatie door realiseren extra oppervlaktewater volgens de keur van het hoogheemraadschap.
Minimaal benodigd oppervlak extra open water, uitgedrukt als
Oppervlakte aanleg extra
percentage van het aan te leggen extra verhard oppervlak
verhard oppervlak
< 800 m2

Geen, behoudens Artikel 4.2 lid c. en d. Keur 2009

≥ 800 m2 < 2.000 m2

10%

≥ 2.000 m2

Maatwerkberekening

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt in de beleidsregels ‘Compensatie
verhardingstoename’ dat er, regenwaterberging moet worden gerealiseerd bij een toename van verharding
van meer dan 800 m2.
Op dit moment zijn nog niet alle details van de uitwerking bekend. Op basis van aannames zijn de volgende
conclusies te trekken:
• De locatie van het hoogspanningsstation te Beverwijk is al volledig verhard, er hoeft hier niet
gecompenseerd te worden.
• Bij de uitbreiding van het bestaande 150kV-hoogspanningsstation te Oterleek moet er rekening worden
gehouden met de locatie van de uitbreiding. Volgens het bestemmingsplan mogen gebouwen enkel
binnen het bouwvlak gebouwd worden. Gebouwen mogen enkel buiten het bouwvlak gebouwd worden
indien deze vervangend van aard zijn, uitbreiding mag niet. Daarnaast is bij een toename van meer dan
800 m2 verharding watercompensatie vereist. Uitgangspunt is dat er geen toename is van meer dan 800
m2 verharding, en dat er geen nieuwe gebouwen buiten het bouwvlak gebouwd worden.
• Het aanleggen van het kabeltracé heeft geen effect op de afvoer van het hemelwater, omdat deze
ondergronds wordt aangelegd.

4.4

Afvalwater

De uitbreiding van het hoogspanningsstation in Oterleek zorgt voor geen tot een kleine verandering in de
afvoer van het afvalwater, omdat dit een uitbreiding betreft en de uitbreiding niet tot meer afvalwater leidt.
Het nieuwe station in Beverwijk zal worden aangesloten op de riolering die in de omgeving ligt, dit gaat om
een zeer kleine toename in hoeveelheid afvalwater.
Het tracé kruist zes keer afvalwaterpersleidingen (Bijlage F, Figuur 18). Vijf kruisingen hiervan worden met
behulp van een gestuurde boring gedaan, een met een open ontgraving. In het geval van gestuurde
boringen zal er extra aandacht uitgaan naar de diepteligging van de afvalwaterpersleiding. Tijdens de aanleg
wordt er rekening gehouden met deze leidingen, zoals ook rekening wordt gehouden met andere kabels en
leidingen langs het tracé.

4.5

Natura2000 / waterkwaliteit

Er liggen verschillende Natura2000 gebieden in de nabijheid van het zoekgebied: Eilandspolder op ca. 400
m, Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder op ca. 1,8 km, Noord-Hollands Duinreservaat op ca. 3 km,
Kennemerland Zuid op ca. 2,9 km en Polder Westzaan op ca. 3,8 km. Directe effecten op deze gebieden zijn
op deze afstand niet te verwachten. Het tracé doorkruist het Natuurnetwerk Nederland, maar naar
verwachting zal er geen verstoring van dit netwerk worden veroorzaakt door deze ontwikkeling.
Bij de gebouwen wordt geen koperen, loden of zinken dakbedekking worden toegepast. Voor het overige
deel van de ontwikkeling wordt verwacht dat er geen effect is op de waterkwaliteit.
De aanwezigheid van zout grondwater vraagt om aandacht bij boringen en grondwaterlozingen. Het
grondwaterbemalingswater zal geloosd worden volgens wat toegestaan is. Hiervoor zal overlegd worden
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met het waterschap, een watervergunning voor deze lozing zal aangevraagd worden. Mogelijk is
retourbemaling vereist om zout of brak water niet in de omgeving te brengen.
Het te gebruiken ophoogzand kan mogelijk uit zeezand bestaan. Dit leidt niet tot significante verzilting van de
bodem of grondwater aangezien het aan te brengen ophoogzand dient te voldoen aan het Besluit en de
Regeling bodemkwaliteit. Dit betekent dat zand met een te hoog chloridegehalte niet mag worden toegepast
in een omgeving met zoet water.
Het tracé bestaat deels uit gestuurde boringen. Voorafgaand aan het uitvoeren van de boringen dient er
onderzocht te worden of er op de specifieke locaties ondoorlatende lagen aanwezig zijn, waaronder zout of
brak water aanwezig is. Bij een gestuurde boring wordt standaard gebruik gemaakt van boorvloeistof dat
lekken langs de boring voorkomt, zodat er geen menging van zout en zoet water plaatsvindt.
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5

COMPENSERENDE/MITIGERENDE MAATREGELEN

Bij de uitbreiding van het bestaande 150kV-hoogspanningsstation te Oterleek moet er rekening worden
gehouden met de locatie van de uitbreiding. Volgens het bestemmingsplan mogen gebouwen enkel binnen
het bouwvlak gebouwd worden. Gebouwen mogen enkel buiten het bouwvlak gebouwd worden indien deze
vervangend van aard zijn, uitbreiding mag niet. Daarnaast is bij een toename van meer dan 800 m2
verharding watercompensatie vereist. Het hoogheemraadschap heeft een voorkeursvolgorde om voor
verharding te compenseren, zoals beschreven in paragraaf 4.3.
Uitgangspunt is dat er geen toename is van meer dan 800 m2 verharding, en dat er geen nieuwe gebouwen
buiten het bouwvlak gebouwd worden.
Indien toch een toename aan verharding van meer dan 800 m2 wordt gerealiseerd, zijn hieronder
compenserende/mitigerende maatregelen beschreven.
Infiltratie
De doorsnede van REGIS II v2.2 ter plaatse geeft aan dat de bovenste grondlaag uit Holocene afzettingen
bestaat, wat een complexe structuur is van zand, klei en veen. Het bodemmonsterprofiel nabij de locatie
(B19B1429) laat zien dat de eerste anderhalve meter uit zand bestaat en de GHG ter plaatse is 0,6 tot 0,8
meter onder het maaiveld. Dit biedt mogelijkheden voor infiltratie, bijvoorbeeld met behulp van grindkoffers.
Water graven
Indien de infiltratievoorzieningen niet genoeg regenwater kunnen doen infiltreren en er ook op een andere
manier regenwaterberging moet worden gerealiseerd, kan open water worden gegraven. Dit moet voldoen
aan de eisen van de keur.
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6

AFSTEMMING MET DE WATERBEHEERDER

Het planvoornemen is per e-mail aangeboden aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarna
telefonisch en per e-mail op 12-juni-2020 en 15-juni-2020 het plan en de wensen van het
hoogheemraadschap zijn besproken. In april 2021 is telefonisch contact geweest het met
Hoogheemraadschap, dat aangaf geen extra opmerkingen ten opzichte van juni 2020 te hebben. De
opmerkingen en aandachtspunten van het hoogheemraadschap zijn overgenomen en verwerkt.
De conceptversie van de watertoets is ingediend op 7-juli-2020.

Onze referentie: D10010555:136 - Datum: 12 november 2021

20 van 34

WATERPARAGRAAF NETVERZWARING BEVERWIJK OTERLEEK

BIJLAGE I
A. Bodemtype in het plangebied

Figuur 8: Bodemtype in het plangebied van het tracé. Het tracé is met de rode lijn aangegeven. (Bodemkaart 2018,
www.dinoloket.nl)
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B. Bodemopbouw per deelgebied
Tabel 2: Bodemopbouw (van boven naar beneden: maaiveld tot ca. 35 m onder maaiveld) ter plaatse van het
schakelstation Beverwijk, het hoogspanningsstation Beverwijk en de verbinding tussen het hoogspanningsstation en het
schakelstation in Beverwijk.

Formatienaam

Samenstelling

Dikte

Holocene afzettingen

Complex met een sterke afwisseling
van zeer fijn tot grof zand, kleilagen,
veenlagen etc.

Ca. 18 m

Formatie van Boxtel

Zand, matig fijn tot matig grof (150300 µm), zwak siltig, lichtgeel tot
donkerbruin, kalkloos tot kalkhoudend.
Ca. 3 m
Zand, sterk siltig, zeer fijn tot matig fijn
(105-210 µm), lichtgeel tot lichtgrijs,
kalkloos tot sterk kalkhoudend.

Formatie van Kreftenheye

Zand, matig grof tot uiterst grof (210 2000 µm), grijs tot bruin, kalkhoudend, Ca. 14 m
bont, grindhoudend.

Tabel 3: Bodemopbouw (van boven naar beneden: maaiveld tot ca. 35 m onder maaiveld) ter plaatse van het station
Oterleek.

Formatienaam

Samenstelling

Dikte

Holocene afzettingen

Complex met een sterke afwisseling
van zeer fijn tot grof zand, kleilagen,
veenlagen etc.

Ca. 15 m

Formatie van Boxtel

Zand, matig fijn tot matig grof (150300 µm), zwak siltig, lichtgeel tot
donkerbruin, kalkloos tot kalkhoudend.
Ca. 2 m
Zand, sterk siltig, zeer fijn tot matig fijn
(105-210 µm), lichtgeel tot lichtgrijs,
kalkloos tot sterk kalkhoudend.

Formatie van Kreftenheye

Zand, matig grof tot uiterst grof (210 2000 µm), grijs tot bruin, kalkhoudend, Ca. 11 m
bont, grindhoudend.

Formatie van Drente, Laagpakket
van Gieten

Klei en leem, sterk zandig tot uiterst
siltig, zwak tot sterk grindhoudend,
grijsblauw tot bruingrijs.

Ca. 2,5 m

Tabel 4: Bodemopbouw (van boven naar beneden: maaiveld tot ca. 35 m onder maaiveld) ter plaatse van de verbinding
van het schakelstation Beverwijk met het station Oterleek.

Formatienaam

Samenstelling

Dikte

Holocene afzettingen

Complex met een sterke afwisseling
van zeer fijn tot grof zand, kleilagen,
veenlagen etc.

Ca. 24 m

Formatie van Boxtel

Zand, matig fijn tot matig grof (150300 µm), zwak siltig, lichtgeel tot
Ca. 2 m
donkerbruin, kalkloos tot kalkhoudend.
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Zand, sterk siltig, zeer fijn tot matig fijn
(105-210 µm), lichtgeel tot lichtgrijs,
kalkloos tot sterk kalkhoudend.

Formatie van Kreftenheye

Zand, matig grof tot uiterst grof (210 2000 µm), grijs tot bruin, kalkhoudend, Ca. 11 m
bont, grindhoudend.

Formatie van Drente, Laagpakket
van Gieten

Klei en leem, sterk zandig tot uiterst
siltig, zwak tot sterk grindhoudend,
grijsblauw tot bruingrijs.

Ca. 6 m

Eem Formatie

Zand, grijs, matig fijn tot zeer grof
zand (150 - 420 µm), meestal
kalkhoudend, met mariene schelpen,
plaatselijk met schelpenlagen.

Ca. 6 m

C. Grondwaterstanden

Figuur 9: Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) ter plaatse van het plangebied. Het tracé is aangegeven met de
zwarte lijn. (ESRI NL content, oktober 2019)
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Figuur 10: Het plangebied ten opzichte van grondwaterbeschermingsgebieden.
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D. Primaire en regionale waterkeringen

Figuur 11: Primaire waterkeringen in en rondom het plangebied van het tracé Beverwijk – Oterleek.
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Figuur 12: Regionale waterkeringen in en rondom het plangebied van het tracé Beverwijk – Oterleek.
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E. Oppervlaktewater

Figuur 13: Oppervlaktewater ter plaatse van het schakel- en hoogspanningsstation te Beverwijk en het zuidelijk gedeelte
van het globale tracé Beverwijk-Oterleek.

Figuur 14: Oppervlaktewater ter plaatse van het zuidelijke deel van het tracé Beverwijk - Oterleek.
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Figuur 15: Oppervlaktewater ter plaatse van het middelste deel van het tracé Beverwijk - Oterleek.

Figuur 16: Oppervlaktewater ter plaatse van het noordelijke deel van het tracé Beverwijk - Oterleek.
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Figuur 17: Oppervlaktewater ter plaatse van het meest noordelijke deel van het tracé Beverwijk – Oterleek en het station
in Oterleek.
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F. Persleidingen

Figuur 18: Persleidingen van het afvalwatersysteem in het plangebied. (Bron: HHNK)
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G. Natura 2000 / Natuurnetwerk Nederland

Figuur 19: Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland gebieden in/nabij het plangebied
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H. Verzilting

Figuur 20: Chloride in grondwater (mg/l) in het zuidelijk deel (bron: NHI Data Portaal: https://data.nhi.nu/).
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Figuur 21: Chloride in grondwater (mg/l) in het noordelijk deel (bron: NHI Data Portaal: https://data.nhi.nu/).
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