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1.1 Introductie Oeververvanging T6 Noord 

Provincie Zuid-Holland is beheerder van een vaarwegnet met een lengte van 143 km verdeeld over 10 

trajecten. De provincie is voornemens om grootschalig onderhoud te plegen aan een deel van de 

oevers op Traject 6 Noord, het noordelijk deel van het vaarwegtraject 6, te weten op de Heijmans-

wetering, Woudwetering en Oude Wetering. 

 

Langs vaarwegtraject T6 Noord is er sprake van achterstallig onderhoud van de oevers. Er zijn oevers 

aanwezig die aan het einde van de levensduur zijn en oevers waarvan de bovenbouw niet meer 

grondkerend is, maar waarvan de onderbouw nog voldoet.  

 

Om de veiligheid en kwaliteit van de vaarweg te blijven garanderen moeten deze oevers vervangen 

worden.  

1.2 Werkwijze knelpuntenanalyse 

Voor project T6 van de provincie Zuid-Holland heeft RPS een knelpuntenanalyse uitgevoerd. Bij het 

uitvoeren van de knelpuntenanalyse is een aantal fasen doorlopen. In de eerste fase is een Klic 

opgevraagd en is een inventarisatietekening opgesteld van het betreffende gebied. In de tweede fase 

is een ruwe inventarisatie gemaakt van de knelpunten en zijn de netwerkbeheerders op de hoogte 

gesteld. En in de laatste fase zijn deze knelpunten besproken met de beheerders en zijn er eventuele 

mitigerende maatregelen vastgesteld. 

Uit de gesprekken met de netwerkbeheerders is naar voren gekomen dat de informatie rondom de 

werkzaamheden concreter gemaakt moet worden om eventuele maatregelen vast te stellen. 

1.3 Uitgangspunten  

In het project is een aantal uitgangspunten gedefinieerd. De uitgangspunten van deze analyse zijn: 

• Voor de werkzaamheden aan de kade is een ontlastsleuf noodzakelijk. 

• De ontlastsleuf zal ter hoogte van de kade die geheel vervangen wordt ± 2 meter breed worden; 

daarom is er in de knelpuntenanalyse rekening gehouden met 3 meter afstand t.o.v. de kade. 

• De ontlastsleuf zal ter hoogte van de kade die opgeboeid wordt ± 1 meter breed worden; daarom 

is er in de knelpuntenanalyse rekening gehouden met 2 meter afstand t.o.v. de kade. 

• De lengte van de nieuw te plaatsen damwand staat niet vast.  
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een VTM opgesteld te worden. Op deze locatie ligt een laagspanningskabel van Liander. De ligging 

van de kabel dient door middel van een proefsleuf te worden bepaald.  

 

Knelpunt 4 

Langsliggend aan de kade liggen twee leidingen t.b.v. regenwaterafvoer. Hiervoor dient de exacte 

locatie te worden bepaald aan de hand van proefsleuven. De voorkeur voor deze locatie gaat uit naar 

een aanpassing in de uitvoering van de werkzaamheden. Bij deze leiding kan sleufbekisting worden 

toegepast, indien dit overlegd wordt met de gemeente Alphen a/d Rijn. Tevens bevinden er zich twee 

pompen voor het persriool. Deze liggen ter hoogte van Galjoen 17 en Galjoen 19. Deze pompen 

dienen te allen tijde bereikbaar te zijn. 

 

Knelpunt 4a 

Ter hoogte van 104147.7910, 463267.8790, 104150.1390 en 463256.2130 ligt een middenspannings-

kabel van Liander op minder dan 2 meter t.o.v. de kade. De exacte ligging van deze kabel dient met 

behulp van proefsleuven achterhaald te worden. 

 

Knelpunt 5 

Op deze locatie kruist het riool de kade. Deze kan tijdens de werkzaamheden tijdelijk worden 

afgesloten in overleg met de gemeente Alphen a/d Rijn. In de kade zit vermoedelijk een afsluiter, deze 

dient voorafgaand aan de werkzaamheden te worden gelokaliseerd. In het ontwerp dient voor deze 

afsluiter een uitsparing gemaakt te worden. 

 

Knelpunt 6 

Langsliggend aan de westzijde lopen twee huisaansluitingen van een lagedruk gasleiding en een 

laagspanningskabel. Deze kabel/leiding ligt op ± 3 meter afstand van de werkzaamheden. Bij het 

graven van een ontlastsleuf dient hier rekening mee gehouden te worden. De voorkeur voor deze 

locatie gaat uit naar een aanpassing in de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

Knelpunt 7 

De huisaansluiting van het riool loopt op ± 3 meter langsliggend aan de kade. De aannemer dient 

contact op te nemen met de gemeente Kaag en Braassem na verdere concretisering van het ontwerp 

om het exacte raakvlak te bespreken. 

1.5.2 Woudwetering 

Gestuurde boringen Woubrugge 

De zinkers die komen te vervallen door de boringen van het project Woubrugge worden niet 

verwijderd, maar mogen doorgeslagen worden tijdens de werkzaamheden. Dit geldt overigens voor 

alle kruisende kabels en leidingen die daar buiten bedrijf worden gesteld. De vervangende kabels en 

leidingen die meegenomen worden in de nieuwe gestuurde boringen zijn onderstaand weergegeven: 
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De eigenaren betreffen: 

• Liander 

• Oasen 

• Ziggo 

• Eurofiber 

• KPN 

• Verizon 

• Glasdraad 

Door de nieuwe boringen komen alle kruisende kabels en leidingen ten noorden van de Woubrugse-

brug tot en met de kruisende waterleiding t.h.v. 9.0/9.1 te vervallen. 

 

Knelpunt 8 

Riolering van gemeente Kaag en Braassem ± 2 meter, langsliggend aan de werkzaamheden. De 

ligging van de riolering dient te worden bepaald door middel van een proefsleuf. Contact opnemen 

met de gemeente bij een verdere detaillering van het ontwerp. 

 

Knelpunt 9 

Langsliggend  lagedruk gasleiding langs de oever. Deze leiding ligt op korte afstand van de kade 

parallel en dient voorafgaand aan de werkzaamheden verlegd te worden. Hiervoor dient een 

VTA/POS procedure opgestart te worden. 

 

Knelpunt 10 

KPN kabel ten behoeve van de brugbediening loopt langsliggend langs de kade/werkzaamheden in de 

Van Hemessenkade. In deze kade staan ook lichtmasten van de provincie Zuid-Holland. Hiervoor 

dient voorafgaand aan de werkzaamheden contact opgenomen te worden met de betreffende afdeling 

van de provincie. Afhankelijk van werkzaamheden aan de lichtmasten kan er mogelijk een raakvlak 

zijn met de KPN kabel. 
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Knelpunt 11 

Langsliggend aan de oostzijde liggen meerdere kabels en leidingen binnen 2 meter t.o.v. de kade. 

Tevens kruisen hier twee middenspanningskabels van Liander en twee datakabels van KPN de kade. 

Het graven van proefsleuven / opzoeken van de leiding is op deze locatie noodzakelijk. 

 

Knelpunt 12 

Langsliggend aan de westzijde van de kade liggen meerdere kabels en leidingen ter behoeve van de 

voorzieningen van de bewoners aan de kade. Met deze kabels en leidingen dient de provincie 

rekening te houden bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Geadviseerd wordt om een proefsleuf te 

graven langs het gedeelte van de oever waar de oeverconstructie in zijn geheel moet worden 

vervangen. De voorkeur gaat ernaar uit om de ontlastsleuf te minimaliseren zodat raakvlakken met de 

huisaansluitingen kunnen worden voorkomen.  

 

Knelpunt 13 

Langs de kade staat een kast in eigendom van Ziggo. Deze kast grenst aan de werkzaamheden van 

de kadeverbetering. In het ontwerp dient bepaald te worden of deze kast binnen het projectgebied 

valt. Er dient in overleg met Ziggo rekening gehouden te worden met deze kast. 

 

Knelpunt 14 

Kruisend aan de kade liggen de lagedruk en de hogedruk gasleiding van Liander in een gestuurde 

boring nummer 257996453. In de nieuwe situatie dient rekening te worden met een overkluizing.  

 

Knelpunt 15 

Langsliggend aan de kade waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Zowel de tekening van KPN 

als de Klic schetsen een onrealistische situatie. Het meest waarschijnlijke verloop van de kabel is dat 

deze onder de weg doorloopt naast de kade. Indien er naast de kade gegraven gaat worden, dienen 

voorafgaand eerst proefsleuven gegraven te worden. 

 

Knelpunt 16 

Langsliggend aan de werkzaamheden van de kade kruisen de werkzaamheden met de kabel en een 

kast van KPN. Op deze locatie wordt aangeraden om voorafgaand aan de werkzaamheden de kabels 

te lokaliseren door middel van een proefsleuf. 

 

Knelpunt 17 

Langsliggend aan de werkzaamheden ligt een lagedruk gasleiding van Liander. Deze leiding ligt op ± 

3 meter van de kade. Indien hier een ontlastsleuf gegraven wordt, kan er niet worden voldaan aan de 

eis van Liander om minstens 2 meter afstand te houden. In de ontwerpfase dient rekening gehouden 

te worden met de werkmethode en de ontgraving van de ontlastsleuf. Van de gemeente Kaag en 

Braassem ligt hier een rioolleiding. Indien er meer bekend is over de uitvoeringsmethodiek en het 

ontwerp, dienen in overleg met de gemeente de maatregelen te worden afgestemd. 

 

Knelpunt 18 

Op ± 3 meter vanaf de werkzaamheden aan de kade ligt een rioolleiding. Dit betreft een huisaan-

sluiting. Mitigerende maatregelen kunnen worden bepaald aan de hand van een verdere detaillering 

van het ontwerp. Geadviseerd word om op deze locatie proefsleuven te graven.  
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1.6 Conclusie knelpuntenanalyse 

1.6.1 Aantal knelpunten en opsomming  

Vanuit de knelpuntenanalyse komen in totaal 25 knelpunten naar voren. Naar verwachting zullen dit er 

minder worden bij het detailleren van het ontwerp. Voor de kruisende kabels en leidingen is het van 

belang dat de exacte locatie kan worden achterhaald. In de eerste inventarisatie zijn twee verwachte 

verleggingen naar voren gekomen, namelijk een datakabel van KPN ter hoogte van hectometrering 

11.3 en 11.4 en een lagedruk gasleiding van Liander ter hoogte van hectometrering 9.2 en 9.3. Verder 

voorziet RPS nog knelpunten bij het graven van de ontlastsleuf. Deze ontlastsleuf conflicteert in 

meerdere knelpunten met huisaansluitingen en langsliggende kabels en leidingen die mogelijk de 

stabiliteit kunnen verliezen. 

1.6.2 Aandachtsgebieden 

De netbeheerders willen op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen in het 

ontwerp van de kadeverbetering en de voortgang/planning omtrent de uitvoering. Zo kunnen ze mee- 

denken.  

Aan de hand van de eisen van de netbeheerders kan geconcludeerd worden dat vervolgonderzoek 

noodzakelijk is.  

 

Kruisende kabels/leidingen 

De kabels/leidingen die de kade kruisen dienen tijdens de uitvoering gelokaliseerd te worden. Bij het 

plaatsen van de stalen damwand dient een overkluizing gemaakt te worden voor de kruisende kabels/ 

leidingen. 

 

Langsliggende kabels/leidingen  

De langsliggende kabels en leidingen dienen voorafgaand aan de uitvoering opgezocht te worden. Dit 

kan met behulp van proefsleuven. Hiervoor is een proefsleuftekening opgesteld. 

1.7 Advies 

RPS adviseert om allereerst het ontwerp verder uit te werken. Op basis van een gedetailleerder 

ontwerp kunnen de netbeheerders concrete afspraken maken en mitigerende maatregelen vaststellen. 

Hierdoor kunnen knelpunten komen te vervallen.  

 

Voor het achterhalen van de exacte locaties van de knelpunten adviseert RPS om proefsleuven uit te 

zetten, conform de proefsleuftekening in bijlage 4. De doorlooptijd van het uitzetten tot en met het 

graven van de proefsleuven bedraagt 21-23 weken. 

 

Verder adviseert RPS om de netbeheerders te allen tijde op de hoogte te houden en te betrekken bij 

het verdere ontwerp. 

 

 

 

 

 

 

 

 





datum: 14 oktober 2021 
onze ref.: NL202015410.017-N21-135 

 

Pagina 10 van 10 

BIJLAGEN 

De bijlagen 1, 5 en 6 behorend bij dit rapport, zijn los meegestuurd. 

 

Bijlage 1: Conflictenlijst Excel 

Bijlage 2: Inventarisatie tekeningen 

Bijlage 3: Tekening knelpunten 

Bijlage 4: Proefsleuf tekeningen  

Bijlage 5: Contacten netbeheerders 

Bijlage 6: Shapefiles GIS 

 



 

 

Bijlage 

 

1. Conflictenlijst Excel 
(wordt separaat verstuurd) 

 

  



 

 

Bijlage 

 

2. Inventarisatie tekeningen 

 

  









 

 

Bijlage 

 

3. Tekening knelpunten 

 

  









 

 

Bijlage 

 

4. Proefsleuf tekeningen 
 

 

  









 

 

Bijlage 

 

5. Contacten netbeheerders 
(wordt separaat verstuurd) 

 

  



 

 

Bijlage 

 

6. Shapefiles GIS 
(wordt separaat verstuurd) 

 




