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VOORWOORD
Voor u ligt het eindrapport van mijn afstudeeronderzoek naar de wateroverlast op de bouwplaats
en de wijze van bouw- en woonrijp maken in de Nederlandse praktijk. Dit rapport bevat een
praktijkonderzoek van 11 woningbouwlokaties. Voor elk van deze lokaties is een
projectonderzoek uitgevoerd en zijn interviews met betrokkenen gehouden. Het doel hiervan is
een realistisch beeld te geven van de gehanteerde normen en technieken bij het bouw- en
woonrijp maken.

Twee jaar na het afronden van mijn bachelor-programma civiele techniek aan de Universiteit van
Montreal, Canada ben ik in dienst gekomen van Witteveen+Bos in Almere bij de sector Stedelijke
infrastructuur, dit is inmiddels vijf jaar geleden. In deze vijf jaar ben ik van tekenaar,
bestekschrijver, toezichthouder en assistent-projectleider tot aan mijn huidige functie als
projectleider gekomen. Ik ben in deze functie onder andere betrokken bij het totstandkomen van
Vinex-lokaties.

Ondersteund door mijn werkgever ben ik ruim drie jaar geleden begonnen aan het vijfjarige
ingenieursprogramma aan de Technische Universiteit in Delft. Ik had namelijk de behoefte om mij
de theoretische achtergrond van het Nederlandse vakgebied civiele techniek eigen te maken.
Door de flexibiliteit van mijn werkgever ben ik in staat geweest om fulltime te werken en
daarnaast de studie civiele techniek te volgen. Eén jaar geleden heb ik besloten om in deeltijd te
gaan werken, namelijk 8 uur per week, om zodoende mijn studie af te kunnen ronden. De door
Witteveen+Bos geboden mogelijkheid heeft gemaakt dat ik met dit afstudeerproject mijn studie
civiele techniek kan afronden; ik ben mijn werkgever, en in het bijzonder mijn directe collega’s uit
Almere, hiervoor zeer erkentelijk.

In januari 2003 ben ik in contact gekomen met de heer Van de Ven (TU Delft) en Hartjes (SBR)
en ben ik aan de slag gegaan met mijn afstudeeronderzoek. Gezien mijn achtergrond had ik al
veel knelpunten geconstateerd  tijdens het bouwrijp maken en vond ik het derhalve interessant
om hier verder onderzoek naar te doen.

Aan het onderzoek is door veel partijen meegewerkt. Alleen dankzij deze medewerking kon dit
rapport tot stand komen. Ik ben hen allen hiervoor veel dank verschuldigd. In het bijzonder dank
ik verder de leden uit mijn afstudeercommissie voor de door hen geboden begeleiding. Ik
waardeer het enthousiasme van de heer Van de Ven, dat mij voortdurend heeft gestimuleerd. De
Stichting Bouwresearch ben ik dank verschuldigd voor de door hen geboden financiële bijdrage
aan dit onderzoek en voor het bieden van de mogelijkheid om ook naast dit afstudeerproject
betrokken te zijn bij het Masterplan bouw- en woonrijp maken.

Ten slotte hoop ik dat dit rapport een aanzet geeft tot een oplossing van de wateroverlast tijdens
het bouw- en woonrijp maken van Nederland. Een goede samenwerking tussen ontwerpers,
gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars en aannemers is hierbij essentieel.
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SAMENVATTING
Per jaar worden honden honderden hectaren terrein bouw- en woonrijp gemaakt om te gaan
functioneren als woon- en industriegebieden. Uit de praktijk blijkt er, ondanks de ruime ervaring in
dit vakgebied, toch veel mis te gaan. Sommige problemen zijn gerelateerd aan het proces andere
aan het ontwerp of aan de uitvoering van de bouwplannen. Een van de belangrijkste problemen
is wateroverlast op de bouwplaats, iets dat tot zeer slechte arbeidsomstandigheden kan leiden en
kwalitatieve problemen in de bouw kan veroorzaken, waardoor de negatieve gevolgen jarenlang
van invloed blijven. In het algemeen wordt door de diverse partijen nauwelijks aandacht besteed
aan de waterproblematiek tijdens de bouwfase. De bouwplaats heeft weliswaar een tijdelijk
karakter, maar de wijze waarop het bouwterrein is uitgerust en ingericht zal in hoge mate de
efficiëntie en kwaliteit van de produktie beïnvloeden en bepalend zijn voor de omstandigheden
waaronder kan worden gewerkt.

In dit rapport wordt de vraag bestudeerd welke methoden en technieken worden toegepast bij het
bouw- en woonrijp maken, welke rol de diverse betrokken partijen spelen en welke huidige
problemen er bestaan tijdens het bouw- en woonrijp maken van terreinen, welke oplossingen
hiervoor effectief kunnen zijn en welke partijen betrokken zouden moeten zijn bij de oplossingen.

Het rapport wordt in drie delen gepresenteerd. In deel 1 wordt de belangrijkste achtergrond-
informatie van het bouw- en woonrijp maken gepresenteerd. De Nederlandse praktijk wordt in
deel 2 gepresenteerd aan de hand van een praktijkonderzoek en vervolgens worden in deel 3 de
geconstateerde problemen bij het bouw- en woonrijp maken, met een sterke nadruk op de
wateroverlastproblematiek, uitgewerkt.

DEEL 1
Allereerst is getracht om een definitie te geven van het begrip bouw- en woonrijp maken.
Gebleken is dat voor deze term geen eenduidige definitie bestaat; de term wordt door alle
betrokken partijen bij een bouwproces en ook vanuit de theorie op verschillende wijze gebruikt.
Gezien het feit dat er geen eenduidige definitie bestaat van bouw- en woonrijp maken heb ik zelf
beide termen als volgt gedefinieerd: Bouwrijp maken is het in zodanige toestand brengen van
een terrein dat erop gebouwd kan worden. Woonrijp maken is het in zodanige toestand brengen
van een terrein dat erop gewoond kan worden en dat het terrein goed beheerd kan worden.

Vervolgens is ingegaan op het bouwproces, waarbij aandacht is besteed aan de rol, taken en
verantwoordelijkheden van de diverse betrokken partijen bij een bouwproces. Belangrijke partijen
die van directe invoed zijn op het bouw- en woonrijp maken zijn de gemeenten, waterschappen
en projectontwikkelaars. De termen grond, bodem en diverse typen grondwater gedefinieerd. De
methode van bouwrijp maken wordt in belangrijke mate bepaald door de grondeigenschappen en
grondwaterstand. De samenstelling van de bovenste lagen van het bodemprofiel is direct van
invloed op de begaanbaarheid en de draagkracht, de zetting, het groeimilieu en de
doorlatendheid. Voor diverse typen grond zijn de te verwachten karakteristieken weergegeven.

De gehanteerde criteria zoals die in de literatuur voor het bouw- en woonrijp maken zijn
aangegeven, zijn besproken in hoofdstuk vijf. In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat er aan de
inrichting van een woonwijk een aantal eisen wordt gesteld met betrekking tot onder andere de
ontwateringsdiepte van het gebied. De ontwateringsdiepte is belangrijk om een kwalitatief
hoogwaardige woonomgeving te creëren en is tevens van groot belang voor de
bouwwerkzaamheden tijdens de bouwrijpfase.

De methoden van bouw- en woonrijp maken cq. integrale ophoging/cunettenmethode worden in
hoofdstuk zes beschreven. Tevens worden de voor- en nadelen van beide bouwtechnieken in
kaart gebracht en geanalyseerd. Hieruit blijkt dat bij het integraal ophogen een kwalitatief betere
bouw- en woonomgeving wordt gecreëerd, maar dat deze methode gepaard gaat met hogere
kosten ten opzichte van de cunettenmethode.
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Het ontwerpen van het ontwaterings- en afwateringsstelsel is besproken inclusief de uitvoering
en het beheer hiervan. Een goed ontwerp en de uitvoering hiervan is van primair belang om
wateroverlast na oplevering van de woningen te voorkomen. Bovendien is ook aandacht besteed
aan het ontwateren van bouwterreinen tijdens de bouwfase, een thema waaraan eigenlijk in de
door mij geraadpleegde literatuur in het geheel geen aandacht aan wordt besteed.

In hoofdstuk acht is de bestaande wet- en regelgeving in relatie tot de eisen met betrekking tot
water en bouwrijpe terreinen geanalyseerd. Gebleken is dat de wet- en regelgeving weinig tot
geen duidelijke kaders aanreikt betreffende het bouwrijp maken van terreinen. Zo is de vraag wie
zou moeten zorgdragen voor stedelijk grondwater niet wettelijk geregeld. In deel drie zal hierop
worden teruggekomen, waarbij met betrekking tot dit onderwerp aanbevelingen zullen worden
gedaan.

DEEL 2
In dit deel is de praktijkonderzoek gepresenteerd van een elftal recente bouwprojecten en is de
huidige bouwpraktijk vergelijken met de bouwpraktijk van 25 jaar geleden, waar eerder
onderzoek naar is verricht. De verschillende bestudeerde projecten tonen aan dat de kwaliteit
van de bouwrijpe grond in Nederland momenteel over het algemeen vrij slecht is. Vergeleken met
projecten uit 1977 blijkt de situatie te zijn verslechterd. Wat zijn de oorzaken hiervan? Uit analyse
van de projecten is mijn conclusie dat de ontwerpen gebaseerd zijn op foutieve ontwerpcriteria en
met verkeerde gegevens van het gebied. Een derde oorzaak is dat ontwerpen meestal maar
gedeeltelijk worden uitgevoerd omdat bijvoorbeeld gemeenten van mening zijn dat de geplande
drainage op uitgeefbaar terrein de verantwoordelijkheid van derden is.

DEEL 3
In dit deel van het onderzoek wordt een aantal voorstellen gedaan om tot een betere situatie te
komen met als doel het voorkomen van wateroverlast tijdens de bouwfase. Een beter ingericht
bouwterrein waar wateroverlast niet voorkomt zal meestal ook leiden tot een woonwijk met
minder wateroverlast tijdens de beheerfase. In eerste instantie zijn de diverse oorzaken van
wateroverlast tijdens het bouw- en woonrijp maken verder uitgewerkt. Hierbij gaat het om de
bodemgesteldheid van een bouwrijp terrein, ontwateringsnormen en uitvoeringsaspecten.

Vervolgens is aandacht besteed aan mogelijkheden tot het voorkomen van wateroverlast tijdens
de uitvoeringsfase. Het treffen van de juiste maatregelen om de wateroverlast tijdens de
uitvoeringsfase tegen te gaan heeft in het algemeen ook een positief effect op de
beheersbaarheid van het grondwater in de gerealiseerde woonwijk. Maatregelen om dit te
bereiken kunnen bijvoorbeeld worden genomen door het verbeteren van de oppervlakte-afvoer,
maatregelen om de infiltratiecapaciteit van de bodem te vergroten.

De opvattingen van de diverse partijen in relatie tot wateroverlast is aan de orde geweest. Om de
(minimum) kwaliteit van bouwgrond te kunnen afspreken tussen de diverse betrokkenen, is een
voorstel gedaan om de kwaliteit van de bouwrijpe grond te kunnen classificeren. Dit voorstel is
slechts beknopt schematisch weergegeven gezien het feit dat meer onderzoek nodig is om
meetbare criteria te kunnen bepalen. Vervolgens is een voorstel gedaan om op basis van de
grondeigenschappen een lijst op te stellen van de te verwachten situatie bij regenval en van de
mogelijke verbeteropties om de grond beter geschikt te maken. Vervolgens is het nieuwe wettelijk
voorstel ten aanzien van het stedelijk grondwaterbeheer besproken.

Er is geconstateerd dat er géén up-to-date publicatie bestaat over het onderwerp. Door het
herschrijven van de verouderde publicatie “Bouwrijp maken van terreinen” (publicatie 99 uit 1984)
zal een aantal geconstateerde tekorten bij het bouw- en woonrijp maken verholpen worden.
Aangegeven is dat het niet alleen aanbevelenswaardig, maar belangrijk en zelfs noodzakelijk is
voor de partijen die te maken hebben met bouwrijp terreinen om van deze publicatie een volledig
herziene versie uit te brengen.
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1. Algemeen

1.1. Inleiding
In Nederland worden jaarlijks honderden hectaren terreinen aan hun oorspronkelijke bestemming
onttrokken om te gaan functioneren als woninglokatie of industrieterrein. Gezien de
terreingesteldheid is het vaak onmogelijk om zonder maatregelen het veelal agrarisch gebruikte
terrein te benutten als bouwterrein. In de loop van de tijd zijn diverse methoden ontwikkeld om
het terrein bouwrijp te maken.

In de praktijk blijkt duidelijk dat het bouwrijp maken van gronden niet op zichzelf kan worden
bezien. Dit complex van inrichtingsmaatregelen staat in verband niet alleen met de bouw zelf,
maar ook met de aan de inrichting voorafgaande bestemming en het daarop volgend beheer. Het
bouwrijp maken is een schakel in de keten. De kwaliteitseisen voor de te bebouwen grond
hebben hun invloed op de planologische besluitvorming, en omgekeerd. Verder zijn er
onmiskenbaar verschuivingsmogelijkheden tussen de kosten van bouwrijp maken enerzijds en de
bouwkosten en de beheerskosten anderzijds.

Verlaging van de kwaliteit van het bouwrijp maken kan de uitvoering van de bouw moeilijker
maken en kan tot gevolg hebben dat maatregelen tijdens de woonfase nog genomen moeten
worden. Een lagere kwaliteit van het bouwterrein leidt vaak tot hogere bouwkosten en soms tot
meer onderhoud. Hierdoor komt de kwaliteit van de woonomgeving en van de woningen onder
druk.

Uit de praktijk blijkt er, ondanks de ruime ervaring in dit vakgebied, toch veel mis te gaan.
Sommige problemen zijn gerelateerd aan het proces, aan het ontwerp of aan de uitvoering van
de bouwplannen. Een van de belangrijkste problemen is de wateroverlast op de bouwplaats, iets
dat tot zeer slechte arbeidsomstandigheden kan leiden en forse kwalitatieve problemen bij de
bouw kan veroorzaken, waardoor de negatieve gevolgen jarenlang van invloed blijven.

Het probleem van (grond-)wateroverlast wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat bij het
bouwrijp maken van terreinen vaak onvoldoende aandacht wordt besteed aan de
waterbeheersing. De aandacht bij het ontwerp van het bouw- en woonrijp maken is er meestal
alleen op gericht het grondwater in de eindsituatie, met meer of minder succes, te beheersen. In
het algemeen wordt door de diverse partijen nauwelijks aandacht besteed aan de
waterproblematiek tijdens de bouwfase. De bouwplaats heeft weliswaar een tijdelijk karakter,
doch de wijze waarop het bouwterrein is uitgerust en ingericht zal in hoge mate de efficiëntie en
kwaliteit van de produktie beïnvloeden en bepalend zijn voor de omstandigheden waaronder kan
worden gewerkt.

Over het onderwerp bouwrijp maken wordt eigenlijk weinig onderzoek verricht en er wordt tevens
weinig over geschreven en gepubliceerd. Dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat
bouwrijp maken in feite het toepassen is van technieken van een brede verzameling van
verschillende vakgebieden; onder andere planologische, economische, juridische,
geotechnische, hydrologische, bouw- en civieltechnische kennis is vereist. Tijdens het tijdperk
van het inrichten van de IJsselmeerpolders is door de Rijksdienst veel onderzoek gedaan naar
het bouwrijp maken, in het bijzonder naar draagkracht en drainage. Als resultaat hiervan is in
1984 een belangrijke publicatie (nr. 99) van de Stichting Bouwresearch verschenen, waar daarna
geen herziening van verschenen is. Niet omdat dit onderwerp niet meer actueel is, maar
waarschijnlijk vanwege het feit dat elk vakgebied al beschikt over eigen literatuur. Niettemin wordt
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de publicatie van Segeren en Hengeveld nog steeds veel gebruikt en wordt deze gezien als een
belangrijke publicatie en bron van kennis. Het werk is niet alleen belangrijk voor technici, maar
ook bijvoorbeeld voor bestuurders van gemeenten, waterschapen en voor projectontwikkelaars
en kan voor veel meer gebruikt worden dan alleen voor bouwrijp maken. De publicatie is dus
belangrijk als referentiewerk voor het beheer van stedelijke infrastructuren. Daarom zal één van
de aandachtspunten in deze studie zijn om te komen tot een voorstel voor een herziene editie
van deze belangrijke publicatie.

1.2. Probleemstelling
De wijze van bouw- en woonrijp maken kan veel invloed hebben op de kwaliteit van het product,
op de kosten ervan en op de arbeidsomstandigheden. Wateroverlast op de bouwplaats kan tot
zeer slechte arbeidsomstandigheden leiden. Deze wateroverlast heeft veelal te maken met de
manier van bouwrijp maken. Ook in andere opzichten laat het bouwrijp maken dikwijls te wensen
over, met nadelige gevolgen voor de productiviteit, kwaliteit, kosten, het imago van de bouw, etc.
Voor het woonrijp maken geldt in grote lijnen hetzelfde. Het gaat niet alleen om de kwaliteit en
kosten van de uitvoering, maar ook om de kwaliteit en kosten van het gerealiseerde in de jaren
daarna.

Omdat de meeste bouwlokaties in het westen van het land zijn gesitueerd op van nature slecht
doorlatend en laag gelegen grond mogen grote problemen worden verwacht. Misschien wordt de
situatie ook verslechterd door de tendens om zo veel mogelijk grond- en regenwater niet via de
riolering af te voeren maar door het water te laten infiltreren. Het principe uit de Vierde Nota
Waterhuishouding: “vasthouden, bergen, afvoeren1”, lijkt in strijd met de eisen gesteld aan een
goed bouwterrein. Deze driestappenstrategie betekent: eerst zoveel mogelijk water vasthouden.
Dan bergen en als het niet anders kan afvoeren.

Het probleem van (grond-)wateroverlast lijkt onder andere te worden veroorzaakt door het feit dat
bij het bouwrijp maken van terreinen vaak onvoldoende aandacht wordt besteed aan het ontwerp
van de ontwatering en aan de aanleg hiervan. Ook de wijze waarop het terrein bouwrijp wordt
gemaakt en bebouwd wordt lijkt mede-oorzaak van de wateroverlast. Zo wordt bijvoorbeeld de
doorlatendheid van de grond nadelig beïnvloed wanneer de grond door zwaar materieel
vastgereden wordt, er opgehoogd of geëgaliseerd wordt onder slechte weersomstandigheden of
er ophoogmateriaal met een lage doorlatendheid wordt gebruikt.

Ook lijken de onduidelijke normen voor het aanleggen van drainage bij te dragen aan de
wateroverlast bij het bouwrijp maken. Bij de aanleg van bouwwegen, riolering en definitieve
verharding worden de kwaliteitseisen en normen duidelijk aangegeven. Dat geldt voor het
ontwerp en de aanleg van drainage veel minder. Dit probleem wordt nog eens versterkt door het
feit dat in de Model-bouwverordening voorschriften worden gegeven ten aanzien van de
kruipruimte die weinig begrip getuigen van het fenomeen grondwater. Aangezien wettelijk de
verantwoordelijkheid voor het stedelijk grondwater niet wordt geregeld, is het probleem complet.

Veel partijen zijn betrokken bij het ontwikkelen van een nieuwe bouwlokatie. Door de diverse
actoren worden keuzes gemaakt die later in het proces grote consequenties hebben voor de
kwaliteit, kosten en de arbeids- en woonomstandigheden. Een terugkoppeling van de gevolgen
van de gemaakte keuzes lijkt te ontbreken, evenmin als een helder beeld van de verschillende
verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Misschien is er geen oplossing te vinden
voor het probleem van wateroverlast tijdens het bouwrijp maken; wellicht zijn technische
oplossingen niet bekend, niet effectief, niet uitvoerbaar of niet aantrekkelijk. Maar het lijkt er ook
op dat partijen bestuurlijke en organisatorische verantwoordelijkheden niet benoemen en

                                               
1 Vasthouden: overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms vasthouden in de bodem en in het
oppervlaktewater
Bergen: zonodig tijdelijk water bergen in retentiegebieden langs de waterlopen,
Afvoeren: in het geval dat vasthouden en bergen te weinig oplevert water afvoeren.
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aanvaarden, er niet eens bij stilstaan. Om daadwerkelijk tot een oplossing te komen zou het van
doorslaggevend belang kunnen zijn de gang van zaken effectief te veranderen. Hiervoor is het
noodzakelijk te kiezen voor bestuurlijke, procesmatige, juridische en technische oplossingen die
door alle stakeholders geaccepteerd worden en daadwerkelijk toepasbaar zijn.

Op grond van de hierboven geschetste problematiek zal in dit afstudeerproject de volgende
probleemstelling centraal staan:

Welke methoden en technieken worden toegepast bij het bouw- en woonrijp maken, welke rol
spelen de diverse betrokkenen en welke huidige problemen bestaan er tijdens het bouw- en
woonrijp maken van terreinen, welke oplossingen zouden hiervoor effectief zijn en welke partijen
zouden betrokken moeten zijn bij de oplossingen?

Om deze probleemstelling te beantwoorden, zal ik eerst in kaart brengen wat bouw- en woonrijp
maken precies inhoudt en wat de huidige belangrijkste uitvoeringsproblemen bij het bouw- en
woonrijp maken zijn. Hierbij zal de nadruk liggen op wateroverlast. Tevens zal ik een antwoord
proberen te vinden op de vraag of de situatie in het verleden beter was dan nu, en zo ja, in welke
opzichten. Vervolgens zal ik ingaan op de vraag wat de oorzaken van wateroverlast tijdens het
bouw- en woonrijp maken zijn en tot welke belangrijke gevolgen dit kan leiden. Tenslotte zal ik
ingaan op mogelijke oplossingen voor de geschetste problematiek, waarbij een belangrijke vraag
is welke partijen een rol kunnen en dienen te spelen bij deze oplossingen.

1.3. Doel van het project
De doelen van mijn afstudeerproject zijn de volgende:

1.4. Leeswijzer
Het rapport wordt in drie delen gepresenteerd. In deel 1 (hoofdstukken 2 t/m 8) wordt de
belangrijkste achtergrondinformatie van het bouw- en woonrijp maken gepresenteerd. De
Nederlandse praktijk wordt in deel 2 (hoofdstuk 9) gepresenteerd en vervolgens worden in deel 3

Het eerste doel is om een beeld te krijgen van de methoden en technieken die op dit
moment worden gebruikt, de normen die worden gehanteerd, de uitvoeringspraktijk
(inclusief de geconstateerde problemen) en de rol- en taakopvatting die de diverse
actoren hebben bij het bouw- en woonrijp maken.

Het tweede doel is om oplossingen voor te dragen voor het beter bouwrijp maken
van terreinen in brede zin.
Dit doel heeft als subdoel om aanbevelingen te bieden met betrekking tot het
oplossen van de problemen die te maken hebben met wateroverlast tijdens de
bouwfase op bouwrijp-terreinen. Hierdoor zouden veiliger en acceptabeler
arbeidsomstandigheden op bouwplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Een ander
subdoel is het komen tot aanbevelingen met betrekking tot het verbeteren van de
toegankelijkheid van het bouwterrein, die de productiviteit bevordert en waarmee de
kwaliteit van het gehele product verhoogd kan worden.

Het derde doel is om tot aanbevelingen te komen voor het uitbrengen van
publicaties om de geconstateerde problematiek te verhelpen.
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(hoofdstukken 10 t/m 15) de geconstateerde problemen bij het bouw- en woonrijp maken, met
een sterke nadruk op de wateroverlastproblematiek, uitgewerkt.

Allereerst wordt getracht om de juiste definitie van bouwrijp maken te presenteren in hoofdstuk 2.
In hoofdstuk 3 worden het bouwproces en de taken en verantwoordelijkheden tussen de diverse
betrokken partijen doorlopen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een aantal belangrijk aspecten
van het bodem en water in relatie met het bouw- en woonrijp maken weergegeven. In hoofdstuk
5 wordt de gehanteerde technische bouwrijp criteria gepresenteerd om vervolgens in hoofdstuk 6
de methoden van het bouwrijp maken te bespreken. De belangrijkste achtergrondinformatie
rondom ontwatering en afwatering wordt in hoofdstuk 7 aangegeven. Vervolgens wordt de
bestaande wetgeving op het gebied van stedelijke waterhuishouding in hoofdstuk 8
gepresenteerd.
In deel 2 is de praktijkonderzoek gepresenteerd van een elftal recente bouwprojecten en is de
huidige bouwpraktijk vergelijken met de bouwpraktijk van 25 jaar geleden, waar eerder
onderzoek naar is verricht.

In hoofdstuk 10 van deel 3, wordt een aantal problemen rondom het bouw- en woonrijp maken
gepresenteerd om vervolgens de maatregelen tegen wateroverlast uit te werken in hoofdstuk 11.
In hoofdstuk 12 worden de problemen en mogelijke oplossingen in verband met de kwaliteit van
de bouwrijpe grond doorlopen. In hoofdstuk 13 worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van
het actualiseren van bestaande publicaties en het uitbrengen van nieuwe publicaties.

De algemene conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van dit afstudeerproject worden in
respectievelijk hoofdstuk 14 en 15 gepresenteerd.
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DEEL 1: Het bouw- en woonrijp maken
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DEEL 1: Het bouw- en woonrijp maken
In de volgende hoofdstukken (2 t/m 8) wordt belangrijke achtergrondinformatie samengevat die
betrekking heeft op het bouwrijp maken van terreinen. Allereerst zal getracht worden om de term
en het vakgebied ‘bouw- en woonrijp maken’ af te bakenen (hoofdstuk 2).

In hoofdstuk 3 worden vervolgens de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen
aangegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een aantal belangrijk aspecten van het bodem en
water in relatie met het bouw- en woonrijp maken weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt de
gehanteerde technische bouwrijp criteria gepresenteerd om vervolgens in hoofdstuk 6 de
methoden van het bouwrijp maken te bespreken. De belangrijkste achtergrondinformatie rondom
ontwatering en afwatering wordt in hoofdstuk 7 aangegeven. Gezien het feit dat één van de
belangrijkste doelen van dit werk is om aanbevelingen te doen met betrekking tot het oplossen
van de problemen die te maken hebben met wateroverlast tijdens de bouwfase op bouwrijp
terreinen, wordt in hoofdstuk 8 de bestaande wetgeving op het gebied van stedelijke
waterhuishouding gepresenteerd. Hierbij zal worden geanalyseerd of, en zo ja in hoeverre, er in
de bestaande wetgeving al regelingen zijn getroffen om de wateroverlast tijdens de bouwfase en
woonfase tegen te gaan.

In deel 2 wordt de Nederlandse praktijk van bouw- en woonrijp maken geanalyseerd en
vergeleken met de theorie gepresenteerd in deel 1. In deel 3 worden vervolgens een aantal
geconstateerde problemen geanalyseerd en oplossingsrichtingen gegeven, om vervolgens
aanbevelingen te kunnen doen.

Figuur 1.1: stroomschema deel 1

Doel: productie van
bouwgrond en van
woonrijpgrond

Bouw- en woonrijpfase
(definitie hoofdstuk 2)

Het
bouwproces en
partijen
(hoofdstuk 3)

Wettelijk kader
(waterhuis-
houding;
hoofdstuk 8)

Methoden en
technieken van
BRM
(hoofdstuk 6)

Criteria en
ontwerpnormen
van BRM en
WRM
(hoofdstuk 5)

Ontwatering en
afwatering
(hoofdstuk 7)

Bodem en water
(hoofdstuk 4)



17



18

2. BOUWRIJP MAKEN
De titel van dit afstudeerwerk en het centrale doel ervan is het ‘beter bouw- en woonrijp maken’;
maar wat is bouw- en woonrijp maken nu eigenlijk? Hoe zijn deze termen in de literatuur
gedefinieerd en hoe worden ze in de praktijk gebruikt? In dit hoofdstuk zal ik proberen hierop een
antwoord te geven.

2.1. Definitie bouw- en woonrijp maken
Er bestaat geen eenduidige definitie van bouw- en woonrijp maken in de literatuur. Een algemene
definitie is: “bouwrijp maken van terreinen is de kunde van het afstemmen van de plaats van
bestemmingen van stedelijke gebieden op de bodemgesteldheid en de waterhuishouding en de
techniek van het geschikt maken van de bodem en de waterhuishouding voor deze stedelijke
bestemmingen.” Een andere algemene definitie is:’’bouw- en woonrijp maken van terreinen is het
in zodanige toestand brengen van het terreinen dat erop gebouwd kan worden”.2

Nog een andere, iets uitgebreidere definitie van bouwrijp maken is in de publicatie ‘Bouwrijp
maken van terreinen’ door Segeren en Hengeveld (1984) te vinden:

-het bouwrijp maken in engere zin, waaronder in het algemeen wordt verstaan het opruimen van
terreinen, de grotere grondwerken, de aanleg van drainage, rioleringssystemen, open water,
kunstwerken en bouwstraten;

-het woonrijp maken, waaronder veelal worden begrepen het aanbrengen van definitieve
verharding, het schoonmaken van het bouwterrein, de aanleg van groen en recreatieve
voorzieningen en kabels en leidingen, het plaatsen van straatverlichting e.d.

De definities van Segeren en Hengeveld gaan in op de werkzaamheden die onder bouw- en
woonrijp maken vallen. De eerste twee genoemde definities zijn van een meer algemeen
karakter. Een eenduidige definitie hebben wij nog niet, deze is althans niet in de literatuur terug te
vinden en zal, zoals later zal blijken, ook niet uit het praktijkonderzoek zijn af te leiden. Om deze
zelf te kunnen definiëren zal het verschil tussen bouw- en woonrijp maken eerst worden
geanalyseerd.

Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen bouw- en woonrijp maken. Dit onderscheid komt
voort uit de fasering van de werkzaamheden. Onder het bouwrijp maken worden in dat geval de
werkzaamheden verstaan, die vooraf gaan aan de eigenlijke bouwkundige bouw. Het woonrijp
maken omvat de werkzaamheden die tijdens en na het gereedkomen van de bouwkundige
objecten worden verricht. Wat voor werkzaamheden plaatsvinden in beide fasen is sterk
wisselend en hangt voornamelijk af van: de terreingesteldheid, het stedenbouwkundige plan, de
algehele planning, het besteedbaar budget, de voorkeuren van de diverse betrokkenen (o.a.
gemeenten, projectontwikkelaars), enzovoorts.

Het doel van het bouwrijp maken is dus het terrein gereed te maken voor de bouwkundige bouw
en het doel van het woonrijp maken is om het gebied op een zo optimaal mogelijke manier in te
richten voor de eindgebruikers. De eisen gesteld aan het gebied zijn dus (in het algemeen)
anders voor het bouwrijp en het woonrijp maken. Welke werkzaamheden benodigd zijn om het
terrein gereed te maken voor de woningbouw is afhankelijk van veel factoren.

Het bouwrijp en het woonrijp maken is niet meer en niet minder dan een fase van het
bouwproces. Bouwrijp maken houdt in dat het terrein gereed wordt gemaakt om hierop te kunnen
bouwen en voor het woonrijp maken geldt het inrichten van de woonwijk voor de woonfase.
Vervolgens wordt het gebied in beheer genomen. Het bouwrijp maken en het woonrijp maken is
dus niet meer verbonden aan de bouwactiviteit of kwaliteitseisen, maar aan een fase van het
bouwproces.

                                               
2 TU Delft ( februari 1998),’Infrastructurele voorzieningen’, Syllabus ip3720, hoofdstuk 2
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Figuur 2.1: overzicht van het bouwproces en het beheerfase

Ik deze voorliggende rapportage zal ik, als ik het over bouw- en woonrijp maken heb, de bouw-
en woonrijpfase bedoelen. Het voordeel om bouw- en woonrijp maken te definiëren op basis van
niet meer en niet minder dan een moment tijdens het gehele bouwproces is groot. Er kunnen
namelijk zodoende geen misverstanden ontstaan over de kwaliteit van een terrein na het
gereedmaken van het bouw- en woonrijp terrein omdat geen inhoudelijke kwaliteitscriteria
gekoppeld zijn aan de definitie van het bouw- en woonrijp maken.

Tussen deze beide fasen in ligt de woningbouwfase; dit is de fase waarin de woningen worden
gebouwd. In de praktijk bestaat er een kleine overlap in tijd tussen de woningbouwfase en de
woonrijpfase. Meestal wordt ongeveer zes weken voor het opleveren van de woningen begonnen
met het woonrijp maken met als doel om de woningbouw en het woonrijp maken gelijktijdig te
kunnen opleveren. Het doel van en de betrokken partijen bij beide fasen zijn echter verschillend.

Het gehele bouwproces begint met de voorbereidingsfase, die meestal enkele jaren in beslag
neemt. Na het gehele bouwproces volgt de beheerfase; de gerealiseerde woonwijk wordt in
beheer genomen door de gemeente en de woningeigenaren. De drie fasen waarin de
bouwactiviteiten plaatsvinden, namelijk de bouwrijpfase, de woningbouwfase en de woonrijpfase,
nemen in het algemeen ongeveer anderhalf jaar in beslag. In deze, in verhouding met de
voorbereidingsfase en beheerfase, relatief korte tijd gaat verreweg het meeste geld om.

In dit afstudeerverslag ligt de nadruk op de bouwrijpfase gezien het feit dat deze fase van invloed
is op de woningbouw en zeker ook op het kwaliteit van de gerealiseerde woonomgeving. In de
door mij gedefinieerde definitie van bouw- en woonrijp maken is er expliciet voor gekozen om
geen werkzaamheden te noemen die bij een bepaalde fase zouden moeten horen en géén
kwaliteitsbegrip te gebruiken, zoals ‘goed begaanbaar’ en ‘draagkracht’. Dit is gekozen om geen
verwachtingen te scheppen met betrekking tot de vraag wat een bouw- en woonrijp gemaakt
terrein zou moeten zijn. De kwaliteit van de bouwgrond na het gereed maken van de
bouwrijpfase of woonrijpfase dient afgesproken te worden tussen de uitgever en de koper van de
bouwrijpe grond.

Bouwrijpfase
fase

Woningbouwfase Woonrijpfase

Voorbereidingsfase

Beheerfase

Het bouwproces

Samengevat:

Bouwrijp maken is de bouwfase uit het bouwproces van het tot stand komen van een
woningbouwlokatie. Het doel van de bouwrijpfase is het in zodanige toestand brengen
van een terrein dat erop gebouwd kan worden.

Woonrijp maken is de woonrijpfase uit het bouwproces van het tot stand komen van
een woningbouwlokatie. Het doel van de woonrijpfase is het in zodanige toestand
brengen van een terrein dat erop gewoond en beheerd kan worden.
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2.2. Doel van een bouw- en woonrijp terrein
Zoals hierboven gedefinieerd is het doel van de bouwrijpfase het terrein zodanig in te richten dat
erop gebouwd kan worden. Om op een bouwterrein te kunnen bouwen dient deze begaanbaar te
zijn en te beschikken over voldoende draagkracht om te kunnen bouwen.

Onder begaanbaarheid wordt verstaan de mogelijkheid om het terrein te berijden of te betreden.
Bouwterreinen moeten zodanig begaanbaar zijn dat bouwmaterialen zonder moeilijkheden
kunnen worden aangevoerd, opgeslagen en verwerkt.  Daarnaast moeten ook de voor de bouw
benodigde machines, zoals kranen, heistellingen en grondbewerkingsmachines zich zonder
gevaar voor wegzakken over het terrein kunnen bewegen.

Onder draagkracht van de bodem wordt verstaan “de op de grond drukkende lasten op te
vangen”. Funderingsdrukken van gebouwen en van opslagmaterialen moeten zonder (zetings)
problemen en risico’s naar de ondergrond worden overgebracht. Om dit doel te kunnen bereiken
zijn diverse methoden en  technieken mogelijk; deze zijn sterk afhankelijk van de
bodemgesteldheid en waterhuishouding van de bouwgrond van een plangebied.

2.3. Kwaliteitsnormering van geleverde bouwrijpe grond
Er bestaat géén norm waaraan een geleverd bouw- en woonrijp terrein zal moeten voldoen. Er
bestaan wel ontwerpcriteria die als richtlijnen kunnen worden gebruikt bij het ontwerpen van
bouwlokaties (zie hoofdstuk 5). Maar of de geleverde bouwgrond aan deze criteria voldoet is nog
maar de vraag.
De kwaliteit van de geleverde bouwrijpe grond is op landelijk niveau zeer verschillend. Dat is
onder andere afhankelijk van de grondsoort en de wijze van bouwrijp maken. Bij de ene
gemeente is bouwrijp maken het leveren van een terrein waar de bouwkundige aannemer direct
aan de slag kan en bij de andere gemeente moeten bij een geleverd bouwrijp terrein nog
bouwwegen aangelegd worden en moet er nog ontwaterd worden.

Het feit dat geen kwaliteitsnormering bestaat voor een bouwrijp terrein, is eigenlijk merkwaardig.
Zelfs de meest simpele produkten die in de handel worden gebracht, zijn door de producent
beproefd, getest en gecontroleerd. Daarnaast bestaan nog vele andere keuringen en garanties.
Alle toe te passen bouwmaterialen dienen voorzien te zijn van een KOMO certificaat. Maar
wanneer wij spreken over het produkt bouwgrond of bouwrijpe grond, dan is de slagzin: "Het
onroerend goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt; de verkoper is tot geen
enkele vrijwaring gehouden dan die wegens uitwinning...". Alles is dus vrijblijvend en wordt vrij
gelaten. Er zijn geen normen, geen keurmerken, geen eenduidige omschrijvingen van wat een
afnemer van het produkt mag verwachten. Sterker nog: hij mag er niets van verwachten, hij krijgt
wat hij ziet liggen en als er iets aan mankeert, is dat voor rekening van de koper.

Er bestaan dus geen nationale normen, geen kwaliteitseisen aan bouwrijpe grond, met één
uitzondering hierop: vervuilde grond. De Nederlandse overheid heeft een aantal jaren geleden
geëist dat alle te ontwikkelen bouwgrond dient te worden voorzien van een certificaat van
‘schone grond’. Dat kwam voort uit de ontdekking van een nieuwe woonwijk die was gesitueerd
op een zwaar vervuilde bodem. Gezien de directe risico’s voor de volksgezondheid zijn toen
onmiddellijk maatregelen genomen om te voorkomen dat nieuwe vergelijkbare situaties zouden
ontstaan.
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2.4. Samenvattend
In dit hoofdstuk is ingegaan op de definitie van de termen ‘bouwrijp’ en ‘woonrijp’. Bestaande
definities zijn weinig bruikbaar en daarom heb ik zelf een definitie gedefinieerd, die als volgt luidt:

Er zijn geen kwaliteitseisen gesteld aan een bouwrijp terrein. Dit betekent dat een bouwrijp terrein
voor elk project kan verschillen, oftewel niet altijd van gelijke kwaliteit is. De betrokken partijen
dienen zich hiervan bewust te zijn. Voor sommige partijen, zoals voor de aannemers, betekent
een bouwrijp terrein dat dit terrein toegankelijk en draagkrachtig dient te zijn voor de
bouwbestemming. Niettemin is dit lang niet altijd het geval; soms is een bouwrijp terrein direct
geschikt om zonder aanvullende maatregelen te starten met de bouw, terwijl in andere gevallen
eerst aanvullende maatregelen genomen dienen te worden. In dit rapport zal onder een bouwrijp
terrein worden verstaan een fase van het bouwproces zonder verdere inhoudelijke eisen.

De onduidelijkheid over de verwachte kwaliteit van bouwgrond bij aanvang van de bouw kan tot
problemen leiden, omdat de betrokken partijen verschillende verwachtingen hebben van de
bouwrijpe grond. Een belangrijk gevolgen van onvoldoende kwaliteit van de bouwgrond kan
bijvoorbeeld wateroverlast zijn. Gezin het belang van het bouwproces en van de taken en
verantwoordelijk van de diversen partijen om tot de voltooi realisatie van de woonwijk te komen
zal hierover aandacht aan besteeds worden in hoofdstuk 3. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4
aandacht besteeds aan aanwezig bodemgesteldheid en waterhuishouding gezien het belang
hiervan op het bouw- en woonrijp maken. In de hoofdstukken 5 en 6 worden de criteria in relatie
tot ontwateeingsdiepte en vervolgens de methoden van bouwrijp maken beschreven. In
hoofdstuk 7 wordt ingegaan op het belangrijk onderwerp van ontwatering en afwatering
beschreven. In de laaste hoofdstuk van deel 1, hoofdstuk 8, wordt ingegaan op de bestaande
wetgeving op het gebied van stedelijke waterhuishouding; zodoende zal in kaart worden gebracht
of, en zo ja op welke wijze, in de wetgeving oplossingen worden gegeven met betrekking tot de
waterproblematiek.

Samengevat:

Bouwrijp maken is de bouwfase uit het bouwproces van het tot stand komen van een
woningbouwlokatie. Het doel van de bouwrijpfase is het in zodanige toestand brengen van
een terrein dat erop gebouwd kan worden.

Woonrijp maken is de woonrijpfase uit het bouwproces van het tot stand komen van een
woningbouwlokatie. Het doel van de woonrijpfase is het in zodanige toestand brengen van
een terrein dat erop gewoond en beheerd kan worden.
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3. HET BOUWPROCES, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARTIJEN

3.1. Inleiding
Het bouwproces is een ingewikkeld proces, waarbij vele actoren een rol spelen. Kennis van dit
bouwproces is nodig, zeker in het gehele proces van het inrichten van een nieuwe woonwijk. Hierdoor
kan in een later stadium van dit onderzoek duidelijker worden aangeven op welk moment eventuele
knelpunten gesignaleerd en oplossingen gevonden kunnen worden. Dit bouwproces dient in relatie te
worden gezien tot de taken en verantwoordelijkheden van de diverse partijen. Het bouwproces heeft
invloed op de taken en verantwoordelijkheden van de diverse partijen en andersom zijn de taken en
verantwoordelijkheden van de partijen van invloed op het bouwproces.

3.2. Het bouwproces
Het bouwproces kan in een viertal hoofdfasen verdeeld worden:

• Beleidsvorming en lokatieontwikkeling (initiatiefase);
• Ontwikkeling en afwikkeling bouwplan (ontwerpfase);
• Bouwrealisatie (uitvoeringsfase);
• Gebruik (beheerfase).

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke deelprocessen er per hoofdfase te
onderscheiden zijn en welke partijen hiervoor verantwoordelijk, dan wel hierbij betrokken zijn. Er
wordt hier uitgegaan van een meer conventioneel ontwerpproces waarbij de gemeente de
inrichting in hoofdlijnen bepaalt en de bouwrijpe grond uitgeeft aan de marktpartijen. Het
merendeel van de grote bouwlokaties wordt nog steeds volgens dit model ontwikkeld. Er bestaan
wel in toenemende mate verschillende vormen van samenwerking tussen marktpartijen en
gemeenten en dit kan verschillende vormen aannemen.

Fase Beleidsvorming &
lokatieontwikkeling

Ontwikkeling en
vergunningverlening
bouwplan

Bouwrealisatie gebruik

Deelprocessen • Beleidsontwikkeling & wet-
en regelgeving (trekker:
rijk)

• Streekplan
(trekker:provincie)

• Structuurplan (trekker:
gemeente)

• Bestemmingsplan (trekker:
gemeente)

• Grondverwerving en
ontruiming (trekker: private
partijen en gemeenten)

• Contractvorming
gemeenten -markt

• Bouwplan civiel
(trekker:gemeente)

• Bouwplan B&U
(trekker:private
partijen)

• Vergunningverlening
(trekker: gemeente)

• Bouwverordening,
kapverordening en
dergelijke (trekker:
gemeente)

• Aanbesteding civiel
(trekker:gemeente)

• Aanbesteding B&U
(trekker:private
partijen)

• Uitvoering bouwplan
civiel (trekker: private
partijen i.o.v.
gemeente)

• Uitvoering bouwplan
B&U (trekker: private
partijen i.o.v. private
partijen)

• Onderhoud en
beheer openbare
ruimte
(trekker:gemeente)

• Onderhoud en
beheer B&U
(trekker:private
partijen)

Civiel: gemeente Civiel: gemeenteBelangrijkste
spelers

Rijk, provincie, gemeente Gemeente &
bouwpartijen B&U:private partijen B&U:private partijen

Tabel 3.1: Hoofdfasen in het bouwproces

In het lokale bouwproces van het ontwikkelen van een nieuw gebied zijn daarbinnen een aantal
stappen of momenten te onderscheiden, die tezamen de pijplijn van de bouw vormen. Deze
stappen kunnen elkaar volgen of elkaar overlappen. Deze hieronder beschreven stappen kunnen
gerelateerd worden aan de vier hierboven beschreven fasen:

Beleidsvorming en lokatieontwikkeling
Stap 1 de Rijksoverheid stelt de Nota Ruimtelijke Ordening op waarin aangegeven is waar welk
gebruik geweest is (wonen, bedrijven, natuur, etc.). Op basis van deze nota stelt de provinciale
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overheid de streekplannen op waarin meer nauwkeurig wordt weergegeven welke functie waar
gewenst is.

Stap 2 de gemeente maakt, veelal eerst met een ruimtelijke visie, een structuurplan en dergelijke
of een globaal bestemmingsplan, in feite wordt in deze fase het ruimtelijk ordeningsaspect
behandeld.
Tussen stap 2 en stap 3 vindt de contractvorming tussen gemeente en marktpartij(en) plaats.

Ontwikkeling en vergunningverlening bouwplan
Stap 3 In deze fase worden door de opdrachtgevers voor de bebouwing van een lokatie
(gemeenten, corporaties, ontwikkelaars) aan architectenbureaus de opdrachten gegeven om de
woningen te ontwerpen. Bovendien wordt door de gemeente opdracht gegeven aan de interne
dienst of een ingenieursbureau om het ontwerp van infrastuctuur te verzorgen.

Stap 4 in deze fase wordt op basis van het opgestelde stedenbouwkundige plan het definitieve
ontwerp (DO) van het plangebied opgesteld en worden de bestekken van het werk opgesteld. Dit
geldt zowel voor het openbare gebied als voor de woningbouw.

Bouwrealisatie
Stap 5 in de fase van realisatie wordt de eigenlijke bouw uitgevoerd; deze fase duurt tot aan de
oplevering. In deze fase vinden onder andere de aanbestedingen van de bouwwerken plaats.

Gebruik
Stap 6 Na de oplevering worden het gebied en de bouwwerken in beheer en in onderhoud
genomen.

Figuur 3.1: stroomschema van het ontwikkelen van een woningbouwlokatie (traditioneel proces)

Verantwoordelijkheid
overheid

Verantwoordelijkheid
marktpartijen

Verklaring

Uitvoering BRM

Uitvoering
WRM

Uitvoering woningbouw

Beheer en onderhoud

Bestek gereed-
maken BRM

Bestek gereed-
maken woningbouw

Bestek gereed-
maken BRM

Ontwerp BRM
en WRM

Ontwerp
woningen

Stedebouwkundig
plan

Bestemmingsplan

Beleid
Stap 1

Stap 5

Stap 4

Stap 3

Stap 2

Stap 6
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In het kader van mijn afstudeerwerk ligt de nadruk bij stap 2 en stap 3. Hier wordt namelijk op
basis van het nationaal (ruimtelijk) beleid (stap 1) het te bouwen plangebied ontworpen. Alle
benodigde onderzoeken worden hier uitgevoerd en belangrijke keuzes worden gemaakt die
vervolgens van invloed zullen zijn op de bouwwerkzaamheden en uiteindelijk op de kwaliteit van
de gerealiseerde woonomgeving.

Figuur 3.2: Schema stap 2 en 3

In de hieronder weergegeven figuur 3.3 wordt een uitvergroting van stap 2 en 3 gepresenteerd. In
dit afstudeerwerk wordt de focus gelegd op het waterhuishoudingsplan  en de gemaakte keuzen
rondom de toe te passen bouwrijpmethode. Onder waterhuishoudingsplan wordt hier het gehele
waterstelsel verstaan.

De vraag welke actoren een rol spelen bij het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk zal in
paragraaf 3.3 aan de orde komen.

Ontwerp BRM
en WRM

Ontwerp
woningen

Stedebouwkundig
plan

Bestemmingsplan

Stap 3

Stap 2



25

Figuur 3.3: Uitvergroting van stap 1 en 2 van het woningbouwproces (traditioneel proces)
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3.3. Taken en verantwoordelijkheden van de partijen
Hieronder wordt summier ingegaan op de ruimtelijke ordeningsactiviteiten van de verschillende
overheidsniveaus en de taken en verantwoordelijkheden van de diverse actoren betrokken bij het
tot stand komen van een nieuwe woonlokatie. Bijzondere aandacht wordt hier gegeven aan het
element ‘water’ uit de plannen van de diverse partijen.

Nationaal
Op rijksniveau wordt het nationale beleid bepaald. Een voorbeeld hiervan is de Vijfde Nota
Ruimtelijke Ordening, de Vierde Nota Waterhuishouding. Lagere overheden dienen hun plan in
overeenstemming te brengen met het nationale beleid. Diverse ministeries zijn betrokken bij het
nationale beleid, zoals VROM, SZW, EZ, enzovoorts.

Het Rijk heeft ook een belangrijke regie- en afstemmingsfunctie tussen de diverse ministeries op
Rijksniveau en tussen de verschillende lagen van de overheid (provincie, gemeente,
waterschap). Door middel van afstemming en coördinatie zorgt het Rijk voor het tot stand komen
van het bedoelde nationale beleid.

Het Rijk zorgt voor een belangrijke bijdrage tot het ontwikkelen van nieuwe kennis en tot het
opdoen van nieuwe ervaring door middel van voorbeeldprojecten. Door middel van communicatie
wordt er door het Rijk voor gezorgd dat nieuwe kennis verspreid wordt.

Provincies
De provincie zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het streekplan. Een streekplan wordt
opgesteld voor één of meer gedeelten of voor het gehele gebied van de provincie. Hierin wordt
de toekomstige ontwikkeling in hoofdlijnen van het gebied aangegeven.

De provincies formuleren aan de hand van het nationale beleid het provinciale waterbeheerbeleid
en voeren dit uit. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer van het grondwater. De provincies zijn
alleen ‘passief’ grondwaterbeheerder, waaronder de vergunningverlening en registratie van
onttrekkingen en infiltraties wordt verstaan.
Ze coördineren en financieren dijkversterkingen. Verder formuleren zij strategisch beleid op het
gebied van landgebruik, milieu en natuur (streekplannen). Zij verstrekken ook vergunningen.

Waterschappen
De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het operationele oppervlaktewaterbeheer, waarbij
zij uitgaan van het provinciale beleid. Zij zijn in het algemeen verantwoordelijk voor waterkwaliteit
en –kwantiteit, onderhoud van infrastructuur zoals kanalen, gemalen, sluizen, dijken etc. De
taakverdeling tussen waterschappen, provincies, gemeenten is niet overal hetzelfde in het land.
Het afwateringsstelsel is over het algemeen de verantwoordelijkheid van het waterschap.
Bovendien heeft het waterschap de bevoegheid om haar goedkeuring aan een bestemmingsplan
ter inzage te onthouden.

Gemeenten
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het bestemmingsplan. Het
bestemmingsplan is het enige plan dat direct bindend is, zowel voor de individuele burger als
voor de overheid. Bestemmingsplannen dienen goedgekeurd te worden door Gedeputeerde
Staten en ook waterschappen kunnen hun goedkeuring onthouden.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het afvalwater en voor het ontwateren van stedelijk gebied.
Onder ontwatering van stedelijk gebied wordt verstaan de openbare ruimte en het water
afkomstig uit de uitgegeven terreinen.
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In het algemeen worden stedebouwkundige plannen, inrichtingsplannen,
waterhuishoudingsplannen, enzovoorts in opdracht van de gemeente opgesteld. Bovendien is de
gemeente opdrachtgever voor het bouw- en woonrijp maken en verkoopt deze de grond
vervolgens aan de marktpartijen. Deze rol van de gemeente is langzaam aan het veranderen om
deze activiteit door de marktpartijen zelf te laten uitvoeren.

Veel lokaties worden ontwikkeld op basis van het zogenaamde 'bouwclaimmodel'. Dat model
komt er op neer dat elke marktpartij zijn grond verkoopt aan de gemeente en dat vervolgens
wordt afgesproken hoeveel elke marktpartij mag bouwen. Op die manier houdt de gemeente de
regie over de invulling van het gebied. Bij het overleg wordt onder meer de prijs van de grond
bepaald, het type woningen dat gebouwd gaat worden en het tempo waarin dat gebeurt.

Projectontwikkelaars
Projectontwikkelaars hebben in toenemende mate invloed en verantwoordelijkheid bij het tot
stand komen van een woonwijk. In het traditionele proces koopt de ontwikkelaar de ‘bouwrijpe
grond’ van de gemeente om woningen te bouwen (conform het inrichtingsplan en het
stedebouwkundige plan van de gemeente). Vervolgens verkoopt de projectontwikkelaar de
woning aan de eindgebruikers.

De tendens is dat de projectontwikkelaars eerder in het proces hun invloed uitoefenen en soms
ook verantwoordelijk zijn voor het bouw- en woonrijp maken. Sommige projectontwikkelaars zijn
ook de bouwers van de woningen en anderen besteden het werk uit aan aannemers.

Aannemers
Hier maak ik een onderscheid tussen de aannemers van de grond- en waterbouw en die van de
utilitaire bouw. De eerste categorie is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken,
meestal in opdracht van de gemeente, en de tweede categorie is verantwoordelijk voor de
woningbouw in opdracht van de projectontwikkelaars.

Bewoners
Bewoners zijn de huurders en kopers van de gerealiseerde woningbouw. Zij komen altijd vrij laat
in beeld.

3.4. Samenvattend
In dit hoofdstuk is in het kort het bouwproces gepresenteerd en zijn tevens de taken en
verantwoordelijkheden van de diverse aktoren bij het bouw- en woonrijp maken in kaart gebracht. In
de volgende hoofdstukken worden een aantal belangrijke definities, criteria en methoden beschreven
om bouwgrond bouwrijp te maken.
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4. BODEM, WATER IN RELATIE TOT HET BOUW- EN WOONRIJP MAKEN

4.1. Inleiding
Wanneer de behoefte bestaat aan bouwgrond om een stadsuitbreiding, een industrieterrein, of de
bouw van een nieuwe stad te realiseren, zullen gebieden waar de grond van nature voldoende
draagkracht en ontwateringmogelijkheden bezit de voorkeur hebben. Bij stadsuitbreidingen zal in
de regel bovendien de voorkeur worden gegeven aan een gebied dat aan de reeds bestaande
kern grenst.

Gebieden die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen, zijn in ons land in de loop der jaren
steeds schaarser geworden. Bij de meeste steden immers is de reeds bestaande kern op de uit
het oogpunt van draagkracht en ontwatering goede grond gesitueerd en moet de uitbreiding
gerealiseerd worden in minder goede of slechte gebieden (veen- of kleipolders). Om in deze
"slechte" gebieden toch een goed bouwterrein te verkrijgen, zal op kunstmatige wijze een
draagkrachtige laag en/of een goede ontwatering moeten worden gerealiseerd.

De methode van bouwrijp maken wordt in belangrijke mate bepaald door de
grondeigenschappen. De samenstelling van de bovenste lagen van het bodemprofiel wordt over
het algemeen bodemgesteldheid genoemd en deze is vooral van invloed op de begaanbaarheid
en de draagkracht, de zetting, het groeimilieu en de doorlatenheid. De diepere lagen zijn van
belang voor de zetting, de waterhuishouding en de fundering van gebouwen. Het grondwater is
ook van grote invloed op het inrichten van een woonwijk. In dit hoofdstuk zullen derhalve diverse
definities van grondwater worden gepresenteerd.

In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 5) zullen de criteria die een belangrijk rol spelen bij het
bouw- en woonrijp maken worden gedefinieerd en vervolgens zullen in hoofdstuk 6 de
verschillende methoden om een woonwijk bouw- en woonrijp te maken worden beschreven. De
keuze om een bepaalde methode van bouw- en woonrijp toe te passen is sterk afhankelijk van de
aanwezige bodemgesteldheid en het grondwater in relatie tot de gehanteerde criteria.

4.2. Bodem
De termen ‘grond’ en ‘bodem’ worden vaak door elkaar gebruikt maar zijn geen synoniemen. Het
essentiële verschil tussen grond en bodem is dat met de term grond het materiaal zelf wordt
bedoeld, terwijl het wordt bodem duidt op de buitenste laag van de aarde. Bodems bestaan altijd
uit grond.

Grond wordt gedefinieerd als een omzettingsproduct van minerale (gestente) en organische
(plant en dier) oorsprong, dat onder invloed van omgevingsfactoren aan of nabij het
aardoppervlak is ontstaan.3

Onder bodem wordt verstaan: het aan de atmosfeer grenzende deel van de aardkorst dat door
fysische, chemische of biologische processen is veranderd en is opgebouwd uit een
opeenvolging van lagen grond, die zowel in uiterlijk als in fysisch, chemisch en biologisch gedrag
en samenstelling van elkaar verschillen.4

De bodem is een poreus medium dat uit drie fasen bestaat: vaste delen, water en lucht. De
eigenschappen van de bodem worden besproken met behulp van de kenmerken van de vaste
delen. De vaste delen worden onderverdeeld in minerale en organische delen. Organische stof
bestaat uit alle levende en dode plantaardige produkten in de bodem.

                                               
3 In: Cultuurtechnisch vademecum (2000), p. 13.
4 Idem.
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Bodemeigenschappen, zoals de doorlatendheid, de draagkracht, de samendrukbaarheid en het
vochthoudend vermogen van de bodem, zijn direct afhankelijk van de grondsoort. Daarom wil ik
hier aandacht aan besteden.

Een belangrijk kenmerk van de grond is de korrelgrootte en verdeling van de minerale korrels
volgens de diverse grootte. De korrelgrootte-verdeling wordt textuur genoemd en is één
belangrijke eigenschap van een grondsoort. De indeling en benaming van de textuur gebeurt aan
de hand van de fracties. Hierbij is een fractie een deel van een grondmoot, uitgedrukt in het
aantal gewichtsprocenten, bestaande uit deeltjes met een bepaalde afmeting. De volgende
fracties worden onderscheiden:

1) lutumfractie: 0 µm < fractie < 2 µm
2) siltfractie: 2 µm < fractie < 63 µm
3) zandfractie: 63 µm < fractie < 2000 µm (2 mm)
4) grindfractie: 2000 µm < fractie < 63000 µm (63 mm)
5) stenenfractie: fractie > 63000 µm (63 mm)

Behalve uit minerale delen bestaat de vaste fase van de grond ook uit organische stof.
Organische stof bestaat uit levend (planten en dieren) en dood organisch materiaal. Organische
stof en humus zijn twee termen voor hetzelfde. Organische stof heeft invloed op het gedrag en de
eigenschap van grond.

De benaming van één grondmonster gebeurt in een aantal stappen en hier wordt verder niet op
ingegaan. Voor elke grondsoort is het gevolg van de grond op de mogelijkheden en beperkingen
voor het bouwrijp maken van extreem groot belang. Voor een aantal belangrijke factoren voor het
bouwrijp maken wordt in onderstaande tabel de te verwachten eigenschap voor een bepaalde
grondsoort aangegeven.

zand Fijn zand en
zavel

klei veen

Draagkracht en
begaanbaarheid

groot matig tot groot klein tot matig zeer klein

Samendrukbaarheid klein klein matig zeer groot

Vochthoudend
vermogen

klein groot groot groot

Doorlatendheid groot matig klein tot groot klein

Tabel 4.1: Factoren van belang voor het bouwrijp maken voor verschillende grondsoorten

Het belang van de samenstelling van de grond uit de bodem blijkt uit de praktijk. Voor wegen
bijvoorbeeld geldt dat er geen zand met een humusgehalte groter dan 3% en een percentage
leem (lutum- en siltfractie tezamen) groter dan 15% mag worden toegepast. Naarmate het lutum-
en humusgehalte van de grond groter wordt, zal bij een stijging van het vochtgehalte de grond
sneller onbegaanbaar zijn.

Goed ontwaterde zavel- en kleigronden zijn onder droge omstandigheden goed begaanbaar,
maar bij neerslag neemt de begaanbaarheid sterk af. Naarmate het lutumgehalte en
humusgehalte van de grond hoger wordt zal een grondsoort onder invloed van een verhoging
van het vochtgehalte sneller slecht begaanbaar worden. Bovendien, in het geval van grond met
een hoog lutumgehalte en humusgehalte door berijden verdicht de grond gemakkelijk en neemt
de doorlatendheid snel af.
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Voor de begaanbaarheid van een bouwterrein is de bovenste 0,5 m van groot belang in verband
met het berijden van het terrein door machines en mens. De kwaliteit wordt bepaald door de
grondsoort, het weer en de doorlatendheid. De wijze waarop het terrein is bewerkt en wordt
bereden door verkeer en transport heeft grote invloed op de doorlatendheid. De diepere lagen
zijn van invloed op de samendrukbaarheid en de draagkracht in verband met de funderingen van
de gebouwen.

In tabel 4.1 zijn voor een aantal belangrijke factoren voor het bouw- en woonrijp maken de te
verwachten eigenschappen voor een bepaalde grondsoort al aangegeven. Hieronder worden
deze vier belangrijke eigenschappen, te weten draagkracht en begaanbaarheid,
samendrukbaarheid, vochthoudend vermogen en doorlatendheid verder gedefinieerd in relatie tot
het bouw- en woonrijp maken.

4.2.1. Begaanbaarheid en draagkracht

begaanbaarheid
Onder begaanbaarheid wordt verstaan de mogelijkheid om het terrein te berijden of te betreden.
Vooral voor bouwterreinen is dit van groot belang. Ze moeten zodanig begaanbaar zijn dat
bouwmaterialen zonder moeilijkheden kunnen worden aangevoerd, opgeslagen en verwerkt.
Daarnaast moeten ook de voor de bouw benodigde machines, zoals kranen, heistellingen en
grondbewerkingsmachines zich zonder gevaar voor wegzakken over het terrein kunnen
bewegen.

draagkracht
Dit is het vermogen om op de grond drukkende lasten op te vangen. Een bodem bezit voldoende
draagkracht als er alleen bij hoge bodemdruk verplaatsing van bodemdelen optreedt. De
draagkracht wordt ontleend aan de wrijvingsweerstand tussen de vaste bodemdelen. Een vaste
grond beschrijft men ook wel als een grond met een sterk bodemskelet, en een losse grond heeft
een zwak bodemskelet. De draagkracht is afhankelijk van de dichtheid van de grond, het
vochtgehalte (uitdrogingstoestand) en de aard van de begroeiing.

Bouwmaterialen moeten zonder problemen kunnen worden opgeslagen. De draagkracht van een
kleiige (polder-)grond is afhankelijk van het vocht-, lutum- en humusgehalte en het volumiek
gewicht van de grond. Na het droogvallen van een dergelijke kleigrond is deze zo slap dat het
betreffende terrein onbegaanbaar wordt. De draagkracht neemt weer toe wanneer de bodem een
gedeelte van het vocht verliest.

Aan de draagkracht voor de fundering van woningen en gebouwen wordt hier voorbij gegaan.
Zandgronden of met zand opgehoogde gronden, mits goed ontwaterd, voldoen onder alle
omstandigheden aan de gestelde eisen. Bij kleigronden is de draagkracht afhankelijk van
verschillende factoren, waarvan als belangrijkste genoemd kunnen worden: het vochtgehalte en
de vochtspanning (pF), het lutumgehalte en organisch stofgehalte en het volumegewicht. De
weersomstandigheden beïnvloeden via het vochtgehalte en de vochtspanning de
begaanbaarheid van het terrein in hoge mate. Goed ontwaterde zavel- en kleigronden zijn bij
droge weersomstandigheden goed begaanbaar, doch bij neerslag neemt de draagkracht van de
grond snel af.

Onvoldoende draagkracht wordt zichtbaar door 'insporing' en leidt tot verdichting van de
bovengrond. In zeer natte (waterverzadigde) gronden treedt geen verdichting op maar
versmering. Hierbij worden de grote doorlopende poriën dichtgedrukt en tot kleine geïsoleerde
holten en poriën omgevormd. Een toenemende dichtheid van de grond leidt vaak tot afname van
de doorlatendheid. Daarom kan voor bouwgrond het verdichten van de bovengrond niet worden
toegepast als maatregel om de draagkracht te vergoten. Niettemin zal door de bouwactiviteit
altijd verdichting van de bodem plaatsvinden.



31

Als maat voor de draagkracht wordt de indringingsweerstand gebruikt. De minimale draagkracht
is voor bouwgrond doeleinden 1 MPa (=10 kg/cm2) voor landbouwkundige doeleinden, circa 0,6
MPa (= 6 kg/cm2) en voor sportvelden 1,4 MPa. Deze waarden zijn gebaseerd op de druk van
een werktuig, mens of dieren op de bodem. Ter indicatie kunnen de volgende waarden gegeven
worden:

De statische druk die op de grond wordt uitgeoefend door:
• Landbouwtrekker 0,2 tot 0,3 MPa;
• Landbouwwerktuig 0,1 tot 0,6 MPa;
• koe (600 kg, 150 cm2 per 2 hoeven) 0,4 MPa;
• bouwvakker met lading (120 kg, 80 cm2 (1 voet)) 0,15 MPa;
• sporter op sportvelden 1,4 MPa;
• mobiele kranen op banden 2MPa;
• mobiele kranen op rupsen (60 ton), 0,5 tot 1 MPa;
• mobiele kranen op rails in zandbed 2,5 tot 5 MPa;
• grondbewerkingsmachines, 0,25 MPa;
• vrachtwagen 2 MPa;
• opslag bouwmaterialen 0,4 MPa;

Hierbij wil ik al een kanttekening plaatsen. Zoals hierboven te zien is, bestaat er een groot
verschil tussen de statische druk uitgeoefend op de bodem in de landbouw en tijdens de bouw.
De consequenties hiervan kunnen van zeer grote invloed zijn op bijvoorbeeld de doorlatendheid
van de bodem.

Figuur 4.1 en 4.2: verschillend voortuigen, verschillende belastingen

De indringingsweerstand wordt gewoonlijk gemeten met een penetrometer met een conus van 1
cm2 en een tophoek van 60 graden. Meting vindt bij voorkeur plaats bij een uitdrogingstoestand
van de grond van h = -100 cm, bijvoorbeeld in februari of maart na een periode met droog weer.

Een norm voor de draagkracht is moeilijk te geven. In zijn algemeenheid is sprake van voldoende
draagkracht als het terrein tijdens de bouw te gebruiken is voor opslag van het tijdens de bouw te
gebruiken aannemersmateriaal, alsmede voor het bouwverkeer (globaal kan hiervoor een
sondeerwaarde van 1 tot 1,5 MPa) en als gebouwen op staal kunnen worden gefundeerd of op
palen van geringe lengte (3-5 m: kosten van het funderen op staal zijn ongeveer gelijk aan het
funderen op palen van 3 m).

Grond die een conusweerstand van 10 MPa (100 kg/cm2) of meer veroorzaakt, kan als zeer
stevig worden beschouwd. Weinig draagkrachtige lagen veroorzaken een conusweerstand van
0,4 tot 0,5 MPa (40 à 50 kg/cm2) of minder. Bij de beslissing of op staal kan worden gefundeerd
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speelt, als de draagkracht niet al te groot is, de ongelijkmatige zetting die na verloop van tijd
verwacht kan worden een doorslaggevende rol.

Naast de eisen met betrekking tot de draagkracht en begaanbaarheid tijdens de bouwfase geldt
ook dat de kwaliteit van de bouw minder wordt naarmate de kwaliteit van het bouwterrein minder
is. Een lagere kwaliteit van het bouwterrein heeft vaak een kostenverhoging van de bouw tot
gevolg. In tabel 4.2 is een indicatie gegeven van de draagkracht van enige grondsoorten onder
droge en natte omstandigheden.

Grondsoort Nat Droog Opmerking
spuitzand 0,2-0,6 MPa 0,4 MPa Afhankelijk van de

dichtheid
Zavel (gerijpt) 0,05MPa 0,4 MPa
Zavel (ongerijpt) 0,05 MPa -

Tabel 4.2: Draagkracht van enige grondsoorten onder natte en droge omstandigheden

4.2.2. Samendrukbaarheid
Bij het bouwgrijp maken wordt soms het terrein opgehoogd of gedeeltelijk opgehoogd. Bij het
aanbrengen van ophogingen zullen afhankelijk van de lokale bodemgesteldheid meer of minder grote
zettingen tot ontwikkeling komen. Een en ander is in hoge mate afhankelijk van de mate van ophoging
en het gewicht van het toe te passen ophoogmateriaal. Om een indicatie te krijgen van de mate van
zetting waarmee bij het bouwrijp maken van het terrein rekening dient te worden gehouden, dienen
zettingsberekeningen uitgevoerd te worden (zie bijlage 10 hierover).

Het tijdpad waarbinnen de zettingen tot ontwikkeling komen is afhankelijk van de dikte en de
samenstelling van de aanwezige samendrukbare lagen. In het totale tijdzettingsverloop kan
onderscheid worden gemaakt tussen de hydrodynamische of consolidatieperiode waarbinnen de
primaire zettingen tot ontwikkeling komen en de zogenaamde seculaire periode. Tijdens de
consolidatieperiode komen onder gelijktijdig afstromen van overspannen poriënwater de
zogenaamde primaire zettingen tot ontwikkeling. Het tijdzettingsverloop van deze zettingen is
afhankelijk van de dikte en de doorlatendheid van de aanwezige samendrukbare lagen

De wijze (opspuiten, vrachtwagen) en het tijdstip (nat- droog weer) van het uitvoeren van deze
ophoging heeft ook invloed op de bouwrijpe grond. Van grote invloed zijn de lokale
bodemgesteldheid (lutum, organische stoffen, enzovoort) en de toe te passen ophoogmaterialen.
In bijlage 5 worden de eisen gesteld aan zanden voor diverse toepassingen weergegeven en in
bijlage 4 wordt de werkwijze bij ophogen weergegeven.

4.2.3. Vochthoudend vermogen
Het vochthoudend vermogen van de grond is het vermogen om in de onverzadigde zone (zone
boven de grondwaterspiegel) vocht vast te houden. Dit vocht is gedeeltelijk opneembaar voor
planten en is belangrijk voor en groede groei milieu in de te inrichten woonwijk. Zoals in tabel 4.1
al aangegeven zand (humusarm) heeft een gering vochthoudend vermogen. Zavel, klei en veen
hebben daarentegen een groot vochthoudend vermogen.

In het kader van deze verslag zal hierover niet verder worden ingegaan. Belangrijk is om het
beself van het creeren van en goede groeimilieu doel is van het woonrijpfase en in mindermate
van het bouwrijpfase.

4.2.4. Doorlatendheid
De doorlatendheid van de grond is de snelheid waarmee het water door de grond kan stromen en dit
is van groot belang en van invloed op het bouwrijp maken van terreinen. Op slecht doorlatende
bouwgrond zijn grote problemen te voorspellen als geen maatregelen worden genomen. De
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doorlatendheid kan bepaald worden door middel van bijvoorbeeld de boorgaten-methode (zie bijlage
2). In de tabel hieronder wordt de orde van grootte aangegeven van diverse grondsoorten.

Grondsoort Doorlatendheid (m/etm)
Klei
Sterk gescheurd (Zuiderzeepolders) 10 - 100
Enige poriën of scheuren 0,5 - 2
Zeer dicht (komklei, slechte laag) 0,005 - 0,05
Zeer dicht (knipklei) <0,005
Slap, ongerijpt 10-4 - 10-5

Ongerijpt, samengeperst 10-5 - 10-6

Lichte zavel, gerijpt 0,02 - 0,2

zand
Grof, met enig grind 10 - 50
Middelfijn (dekzand) 1 - 5
Uiterst fijn 0,2 – 0,5

veen
ongerijpt 0,01

Tabel 4.3: De orde van grootte van de doorlatendheid van enkele grondsoorten.

Zoals hierboven te zien varieert de doorlatendheid sterk. De doorlatendheid van bijvoorbeeld kleiige
gronden is sterk afhankelijk van de actuele bodemstructuur: Bij aanwezigheid van doorlopende
gangen of scheuren is de doorlatendheid groot. Niet gescheurde kleilagen zijn slecht doorlatend. Bij
veen hangt de doorlatendheid sterk af van de veensoort; mosveen is meestal weinig doorlatend,
rietveen goed doorlatend.

Veel factoren zijn van invloed op de doorlatendheid. Om het nog ingewikkelder te maken varieert
de doorlatendheid sterk afhankelijk van de vochtigheid. De doorlatendheid kan verbeterd worden
door het toepassen van sommige technieken (zie hoofdstuk 11) maar in het algemeen neemt de
doorlatendheid (sterk) af tijdens het bouwrijp maken als gevolg van verdichting van de
bodemstructuur. Enige aandacht bij het bepalen van de doorlatendheid- coëfficiënt is nodig
omdat deze doorlatendheid niet constant is en sterk afhankelijk is van de grondkarakteristieken
en van de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de bouwactiviteiten plaatsvinden op
de bouwgrond. Afhankelijk van de werkelijke doorlatendheid zal de kwaliteit van het bouwgrond
sterk afnemen bij een afname van de doorlatendheid.

De afname van de doorlatendheid tijdens de bouw is meestal het resultaat van het verlies van de
scheurstructuur bij kleigronden en door het dichtslibben van de poriën. Gerijpte klei wordt tijdens
het plaatsvinden van de bouwactiviteit ongerijpt. Een aantal jaar na de bouwactiviteit zal de grond
meestal zijn oorspronkelijke doorlatendheid terugkrijgen.
Gezien het belang van grondwater bij het bouw- en woonrijp maken zullen in de volgende
paragraaf de diverse typen grondwater gedefinieerd worden.

4.3. Typen grondwater
Het ondergrondse water kan worden onderverdeeld in 3 hoofdgroepen (zie ook figuur 4.1):

• Bodemvocht:  water in de bovenste onverzadigde zone waar poriën en holten niet geheel of
gedeeltelijk met lucht zijn gevuld. Regenwater dat vanaf het maaiveld onder
invloed van de zwaartekracht naar onderliggende lagen infiltreert;
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• Stagnerend grondwater (schijngrondwaterstanden):
infiltrerend hemelwater dat als gevolg van het voorkomen van slecht
doorlatende lagen zich als een dunne verzadigde zone boven het freatisch
grondwater ontwikkelt;

• Grondwater: water in de dieper gelegen, geheel verzadigde lagen.

Figuur 4.3: grondwater in de bodem

Binnen het grondwater in de dieper gelegen verzadigde delen zijn eveneens verschillende
grondwaterstanden te onderscheiden. Een andere benaming voor deze grondwaterstanden is
stijghoogte. De stijghoogte is de hoogte waar het water in een peilbuis stijgt die in open contact
met de buitenlucht staat. De grondwaterstand in het watervoerend pakket wordt in het vervolg
aangeduid als stijghoogte. Onderstaand worden de te onderscheiden grondwaterstanden nader
toegelicht.

Freatisch grondwater:
In de verzadigde zone van de deklaag zijn alle poriën, spleten en holten met water gevuld. De
bovenste begrenzing van het grondwater wordt gevormd door de (echte) vrije grondwaterspiegel
(freatisch grondwater). Deze grondwaterspiegel wordt beïnvloed door de neerslag, verdamping,
wateronttrekking door vegetatie en andere bronnen en infiltratie naar de ondergrond.
In het onderhavige rapport wordt het freatisch grondwater het grondwater in de deklaag
genoemd.

(Semi) gespannen grondwater:
Een gespannen grondwaterspiegel of drukspiegel treedt op als het water in een watervoerende
laag door een ondoorlatende laag (deklaag) aan de bovenzijde wordt afgesloten. De mate waarin
de deklaag ondoorlatend is wordt de weerstand genoemd.
Een deklaag met een lage weerstand bestaat overwegend uit materiaal met een grotere
doorlatendheid (fijn zand). Een deklaag met een hoge weerstand bestaat overwegend uit
materiaal met een kleine doorlatendheid (klei).

KLEI

KLEI

zand

zand

STAGNEREND
GRONDWATER

 GRONDWATER

BODEMVOCHT

FREATISCH VLAK

GESPANNEN GRONDWATER



35

De dikte en de samenstelling van de deklaag zijn van groot belang voor de werking van het
plaatselijke watersysteem. Een dikke deklaag bestaande uit klei zorgt voor een grote weerstand,
waardoor water in de deklaag minder snel op fluctuaties in de stijghoogte van het watervoerend
pakket reageert. Het verschil tussen de stijghoogte in de deklaag en het watervoerend pakket
neemt bij een dikkere deklaag toe. Bij een dunne deklaag of een deklaag bestaande uit zand zal
de stijghoogte in de deklaag vrijwel gelijktijdig en in dezelfde mate reageren als de stijghoogte in
het watervoerend pakket.

4.4. Samenvattend
Bouw- en woonrijp maken heeft een directe relatie met de bodemgesteldheid.  De samenstelling van
de bovenste lagen van het bodemprofiel wordt over het algemeen bodemgesteldheid genoemd
en deze is vooral van invloed op de begaanbaarheid en de draagkracht, de zetting, het
groeimilieu en de doorlatendheid. Deze vier factoren zijn voor elke grondsoort anders en hebben
veel invloed op de mogelijkheid en beperkingen in relatie tot het bouw- en woonrijp maken. In dit
hoofdstuk is hier aandacht aan besteed. Gezien het belang van het grondwater zijn in het kader
van dit onderzoek diverse typen grondwater gedefinieerd.

In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 5) zullen de criteria die een belangrijke rol spelen bij het
bouw- en woonrijp maken worden gedefinieerd en vervolgens zullen in hoofdstuk 6 de
verschillende methoden om een woonwijk bouw- en woonrijp te maken worden beschreven. In de
laatste twee hoofdstukken van deel 1 worden de belangrijkste technieken van ontwatering en
afwatering gepresenteerd (hoofdstuk 7) en in hoofdstuk 8 wordt de bestaande wetgeving die van
invloed is op het bouw- en woonrijp maken weergegeven met de nadruk op wetgeving die
betrekking heeft op de waterhuishouding.
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5. DEFINIËRING VAN DE TECHNISCHE BOUWRIJP CRITERIA

5.1. inleiding
Aan woongebieden en bouwterreinen worden zodanige eisen gesteld, dat er zonder veel
moeilijkheden op kan worden gebouwd. Zo moeten op een bouwterrein onder andere
bouwmaterialen kunnen worden uitgereden en opgeslagen, kranen kunnen worden aangevoerd
en geïnstalleerd, kabels en buizen kunnen worden aangelegd, gras moet kunnen worden
ingezaaid en bomen en struiken moeten kunnen worden geplant.

Civieltechnici zijn geneigd terwille van de uniformiteit, de vergelijkbaarheid, de overdraagbaarheid
en de mogelijkheden tot controle, de technische eisen te normaliseren. Hieronder zullen een
aantal definities en een aantal min of meer gebruikelijke normen worden gegeven voor de
droogleggings- en ontwateringsdiepte die benodigd zijn in een woonwijk om de infrastructuren en
woningen te kunnen bouwen. Gelijktijdig wordt aandacht besteed aan de normen na het gereed
maken van de woonwijk. Soms zijn deze gelijk en soms zijn deze anders.

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 bij de definitie van bouw- en woonrijp maken, bestaan er geen
landelijke normen met betrekking tot de kwaliteit van de bouwrijpe of woonrijpe grond na het
gereed maken van de bouwrijpfase en woonrijpfase. In de literatuur worden ten opzichte van de
hoogte van de grondwaterstand aanbevelingen gedaan voor de acceptabele hoogte hiervan
tijdens de bouw- en woonrijpfase. In figuur 5.1 worden twee belangrijke begrippen hierbij, te
weten ontwateringsdiepte en drooglegging5, schematisch weergegeven. Eerst zal ik van beide
begrippen de definitie geven.

ontwateringsdiepte
De ontwateringsdiepte is gedefinieerd als de diepte van de grondwaterstand midden tussen twee
ontwateringmiddelen (drains of open watergangen), ten opzichte van het maaiveld.

drooglegging
Onder drooglegging wordt verstaan de afstand tussen het maaiveld en de hoogte van het open
waterpeil (grachten, sloten of singels). In het geval dat drainage als ontwatering wordt toegepast,
spreekt men van draindiepte in plaats van drooglegging.

Figuur 5.1: definities

Het verschil tussen drooglegging en ontwateringsdiepte is de opbolling en hangt af van de
afstand tussen ontwateringsmiddelen (drain, sloten) en de karakteristieken van deze
ontwateringsmiddelen, van de doorlatendheid van de grond boven en onder de
ontwateringsmiddelen en van de af te voeren waterschijf.

                                               
5 Er bestaat wel verwarring over het gebruik van deze twee belangrijke termen in de literatuur. De lezer zou
altijd aandacht moeten besteden aan de vraag wat de schrijver precies bedoelt met deze termen.
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5.2. Bepalen benodigde ontwateringsdiepte
Het bepalen van de gewenste (minimale) ontwateringsdiepte voor de diverse infrastructuren van
een woonwijk is belangrijk om deze infrastructuren te kunnen aanbrengen en onderhouden.
Vervolgens is de minimale ontwateringsdiepte nodig in verband met bijvoorbeeld het ontwerp van
het ontwateringsstelsel. De ontwateringsdiepte is nodig om vervolgens de minimum drooglegging
te kunnen bepalen. Niet alle infrastucturen hebben dezelfde minimale ontwateringsdiepte. De
oorzaak hiervan is de eisen gesteld voor elke type infrastuctuur in relatie tot de aanwezigheid van
grondwater dat anders is. Wij kunnen drie categorieën van infrastuctuur onderscheiden:
kruipruimte van woningen, nutsvoorzieningen, en wegen en groen infrastuctuur. Op basis van
mijn literatuuronderzoek worden hieronder de eisen die gesteld wordt voor de diverse
infrastucturen van een woonwijk weergegeven. In figuur 5.2 zijn schematisch de diverse minimale
ontwateringsdiepten voor ‘standaard’ woonstraten samengevat.

Het hiernavolgende heeft betrekking op gebieden met een relatief hoge grondwaterstand. Daar
waar de grondwaterstand van water reeds zeer laag staat, zal de aanwezige ontwateringsdiepte
ruimschoots voldoende zijn voor de diverse bestemmingen in het stedelijk gebied.

5.2.1. kruipruimten
Een kruipruimte is een besloten ruimte onder de laagste vloer van een gebouw, en moet volgens
artikel 183, lid 2 van de Modelbouwverordening ten minste 0,50 m hoog zijn indien zich onder die
vloer leidingen of kanalen bevinden waarvan de bereikbaarheid ten behoeve van een inspectie,
onderhoud en reparatie moet zijn verzekerd. Ten aanzien van de maximale hoogte van een
kruipruimte zijn in de Modelbouwverordening geen bepalingen opgenomen.

Deze kruipruimten zijn ontstaan toen men in het verleden vloeren bestaande uit houten balklagen
legde: tussen de vloer en de bodemafsluiting was een vrije ruimte nodig voor ventilatie om
houtrot tegen te gaan. Bovendien was een dergelijke vrije ruimte wenselijk voor inspectie en
reparatie van vloer en eventuele leidingen. Sinds ongeveer 1940 wordt er praktisch geen hout
meer gebruikt als constructiemateriaal voor begane grondvloeren, maar bestaan deze uit beton-
of steenachtige constructies. Hiermee is de noodzaak om de begane grond als een vrijdragende
constructie uit te voeren en van een vrije ruimte te voorzien in feite vervallen. Het merendeel van
de woningen is echter voorzien van een kruipruimte.

De kruipruimten en de kelders dienen vrij te zijn van grondwater. De ontwateringsdiepte moet
0,20 m - kruipruimte bedragen. Is dit niet het geval dan zal op den duur schade optreden (rotten
houtwerk, uitrekken parketvloeren, aantasting c. v.-leidingen en verwarmingskokers, zeer
vochtige huizen). Bovendien, wanneer de grondwaterstand stijgt tot boven het aanlegniveau van
de fundering bestaat de kans op evenwichtsverstoring en vorstschade.

Uit de eis omtrent het watervrij houden van kruipruimten (grondwaterstand ca. 0,20 m onder het
niveau van de vloer van de kruipruimte) en de principeschets hieronder (figuur 5.1) volgt dat de
ontwateringsdiepte ten behoeve hiervan minimaal gelijk moet zijn aan het vloerpeil (v.p.), d.w.z. –
0,90m overal onder de woningen. [vloerdikte 0,20m + (minimale) kruipruimte 0,50m +
ontwateringsdiepte onder kruipruimte 0,20m = 0,90m –v.p.] Gebruikelijk is om het vloerpeil op
0,15m hoger te bepalen dan het maaiveld in de voor- en achtertuin. De ontwateringsdiepte van
de kruipruimte ten opzichte van het maaiveld bedraagt dan 0,75m -m.v. Opgemerkt moet worden
dat als de kruipruimte dieper aangelegd wordt dan het wettelijk minimum van 0,50m, de
benodigde ontwateringsdiepte ook groter wordt.
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Figuur 5.2: schematisatie van de kruipruimte

De laatste jaren wordt in toenemende mate gebouwd zonder kruipruimte. In het algemeen wordt
er zonder kruimpruimte gebouwd als het verplicht aan de aannemers wordt gesteld. Aannemers
zijn het er in het algemeen over eens dat het goedkoper is om zonder kruipruimte te bouwen,
maar geven toch de voorkeur aan het bouwen met kruipruimte gezien het feit dat dat de
‘standaard’ bouwmethode is. Het grootste voordeel van het bouwen zonder kruimpruimte is dat
de ontwateringsdiepte geringer kan zijn. In het algemeen wordt als ontwerpnorm gehanteerd 0,50
–v.p. Tijdens de bouw is bouwen met of zonder kruimpruimte van weinig invloed op de
ontwateringsdiepte gezien het feit dat de randbalk aangebracht moet worden (vergelijkbaar met
de randbalk van bouwen met kruipruimte) in verband met onder andere het voorkomen van
vorstschade.

5.2.2. kabels en leidingen (exclusief rioleringen)
De waarden van de ontwateringsdieptes voor de kabels en leidingen volgen direct uit de
combinatie van de diepteliggingseisen (in verband met veiligheid en bevriezingsgevaar) die
hiervoor gelden en de eis dat aan het laagspanningsnet, comminicatiekabels en het centrale
antennesysteem in den droge werkzaamheden verricht moeten kunnen worden door de
nutsbedrijven, zie bijlage I, NEN 1739.

Bovendien dient ten behoeve van het leggen van nieuwe kabels en leidingen en het repareren
van bestaande kabels en leidingen de bodem droog te zijn; het leggen en repareren moet zonder
wateroverlast kunnen geschieden. Hieronder volgen de eisen gesteld aan de diepteligging voor
de diverse kabels en leidingen.

5.2.2.1. droogweer- en regenwaterafvoer
De zone tussen v.p.-0,.85 m en v.p.-1.15 m is vaak gereserveerd voor de huisaansluitingen op de
RWA en de DWA. Hier mag geen andere ondergrondse infrastructuur worden aangelegd.
Bijlage I laat zien dat de bovenzijden van het RW A en het DWA op circa v.p. –1,40 m liggen. Dit
is een minimale diepte omdat de diepteligging afhankelijk is van de (voorgeschreven)
diepteligging van de huisaansluiting en de horizontale afstand tussen de huisaansluiting en de
rioolbuis (in verband met een minimaal verhang van 1:100). De ontwateringsdiepte is echter niet
aan deze elementen gerelateerd omdat er geen droge ligging is vereist. Wel wordt er tijdens de
aanleg van het riool vaak een drain gelegd ten behoeve van de ontwatering van de rioolsleuf.

5.2.2.2. Laag- en hoogspanningskabel en communicatiekabel
Voor de elektrakabels geldt een diepteliggingseis in verband met de veiligheid.
Laagspanningskabels worden gelegd met een gronddekking van 0,6 m en de gronddekking van
de hoogspanningskabels bedraagt 0,90m. Communicatiekabels (KPN, CAI, enzovoorts) worden
gelegd op een diepte van 0,5m tot 0,6m -maaiveld.

0,20
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0,50

m.v.
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kruipruimte

betonvloer

bodem kruipruimte van
zand
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5.2.2.3. Water- en gasleiding
De gronddekking op de waterleiding dient 0,8m te zijn. Dit in verband met bevriezingsgevaar van
de waterleiding. Gasleidingen worden gelegd op 0,65m -maaiveld en 1,0m -maaiveld voor
respectievelijk de lage- en de hogedruk-leiding. Deze ondergrondse infrastructuur (gasleiding)
stelt geen eis aan de ontwateringsdiepte.

5.2.2.4. stadsverwarming
De minimale gronddekking die moet worden aangehouden is meestal de waarde van 1,0 m. De
primaire en de secondaire stadsverwarmingsbuizen kunnen in het grondwater liggen. Hierop is
de kwaliteit van de buis ontworpen. Voor de buis die in de kruipruimte ligt, wordt een minder hoge
kwaliteit toegepast omdat er vanuit wordt gegaan dat de kruipruimtes droog zijn.

5.2.3. Wegen en groen
De ontwateringscriteria betreffende de wegen, het bouwterrein en het groen worden hieronder
weergegeven.

5.2.3.1. Wegen
Wegen, paden en parkeerterreinen mogen gedurende vorstperioden niet opvriezen. De
ondergrond moet het gehele jaar door een zo veel mogelijk constante draagkracht hebben. In dit
verband is een ontwateringsdiepte van 1,0m –m.v. voor ontsluitingswegen, en 0,70m –m.v. voor
woonstraten voldoende. Voor paden en parkeerterreinen is een ontwateringsdiepte van 0,40-m.v.
voldoende.

5.2.3.2. bouwterrein
De grondwaterstand moet zo diep zijn, dat het terrein goed begaanbaar is. De begaanbaarheid van
klei- en veengronden neemt niet noemenswaardig meer tot als de grondwaterstand dieper komt dan
0,70-m.v. Bij zandgronden is dit aanmerkelijk minder.

5.2.3.3. groen
Tenslotte stellen de plantsoenen en tuinen eigen eisen aan de grondwaterstand. De
grondwaterstand moet zodanig zijn dat het plantsoen goed kan groeien. De eis daarvoor is gelijk
aan de landbouwnorm en bedraag 0,50m-m.v.

5.2.4. samenvatting
Hieronder volgt een samenvatting van de (minimale) normen (tabel 5.1) en deze is vervolgens
geschematiseerd; voor een ‘standaard’ Nederlandse woonstraat is een dwarsprofiel getekend in
figuur 5.2, waar de diverse infrastructuren weergegeven zijn:

Eisen aan de ontwateringsdiepte in meters beneden maaiveld (m.v.)

Bouwfase Woonfase Bestemming
0,70 (met v.p. 0,15 +m.v.) 0,70 (met v.p. 0,15 +m.v.) Kruipruimte
0,70 (met v.p. 0,15 +m.v.) 0,30 (met v.p. 0,15 +m.v.) Zonder kruipruimte
Geen Geen Huisaansluiting DWA / RWA
0,60 – 1,00 0,60 – 1,00 Kabels (LS, CAI, PTT)
1,00 geen stadsverwarming
1,00 1,00 hoofdwegen
0,70 0,70 Secondaire wegen
0,70-m.v. n.v.t. bouwterrein
n.v.t. 0,50 groen / parken
n.v.t 0,65 sportvelden

Tabel 5.1: Eisen aan de ontwateringsdiepte in meters beneden (m.v.)
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Figuur 5.2: Principeschets van de ondergrondse infrastructuur in een woonstraat6

5.2.5. Opmerkingen ten aanzien van de eisen aan de ontwateringsdiepte:
In de meeste situaties zijn de kabels en leidingen langs de weg gelegd. Gezien het feit dat de
minimum ontwateringsdiepte van de cunetten van de weg van dezelfde orde van grootte zijn als
die van de kabels en leidingen, voldoet in het algemeen het toepassen van een techniek om in
één keer aan al deze ontwateringsnormen te voldoen.

Voor wat betreft de eisen gerelateerd aan de kruipruimte bestaat één mogelijkheid om aan deze
ontwateringseis (gedeeltelijk) te ontwijken namelijk het toepassen van de methode van
kruipruimteloos bouwen. Bijlage 11 licht de voor- en nadelen van deze methode toe. Er wordt in
deze bijlage gesproken over de besparingen die gemaakt zouden kunnen worden op de totale
kosten van bouwrijp maken. Dit hangt onder andere samen met het feit dat er minder grondverzet
plaatsvindt door het wegvallen van de ontgraving van de kruipruimte. Ook wordt er hierbij vanuit
gegaan dat de ontwateringsdiepte kleiner kan worden, wat een eventuele vermindering van de
ophoging en drainage-intensiteit inhoudt.

Deze gewenste grondwaterstand (zie tabel 5.1) zal echter gedurende lange neerslagperioden
met een hoge neerslag-intensiteit worden overschreden. Hierbij zijn van belang: de frequentie en
de intensiteit van deze gebeurtenissen.

De duur van de overschrijding is van groot belang. Het maakt groot verschil of een
grondwaterstand met bijvoorbeeld een frequentie van 1 keer per jaar gedurende een dag dan wel
gedurende een aaneengesloten periode van een aantal dagen of weken optreedt.

Met behulp van niet-stationaire rekenmethodes voor het ontwerpen van drainagestelseIs kan
men een uitspraak doen over frequenties waarmee bepaalde grondwaterstanden worden bereikt
of overschreden. Dit in tegenstelling tot stationaire rekenmethodes die hierover geen uitsluitsel
geven.

Door het vervallen van de kruipruimte kan de (bovenkant van de) huisaansluiting naar de
bovengrens van de gereserveerde huisaansluitingenzone (v.p.-0,85 m) verschuiven. Hierdoor
kan het riool ook minder diep komen te liggen. De rioolsleuf en de aanvulling met zand kunnen
dan minder diep respectievelijk een kleinere hoeveelheid zijn. Een belangrijk nadeel hiervan is,
dat de (secundaire) stadsverwarming niet meer onder de huisblokken door kan gaan. Deze zal
noodzakelijkerwijs naast de huisblokken worden geprojecteerd in het openbaar profiel. Dit
openbaar profiel moet hierdoor minimaal 1,0 m worden verbreed, waardoor dit gebied door de
gemeente niet meer kan worden uitgegeven. Dit is financieel gezien voor de gemeente minder
aantrekkelijk. Ook de aanleg zelf is kostenverhogend omdat er nu voor elke woning uit een
huizenblok een aansluiting vanuit het straatprofiel naar de gevels moet worden gerealiseerd. De

                                               
6 Uit: NEN 1739 zie ook bijlage 1
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kwaliteit van deze aansluiting moet net zo hoog zijn als die van de primaire en secundaire
leidingen, daar deze ook in het grondwater liggen in plaats van in de kruipruimte. Er moet dus
een grotere leidinglengte van hogere kwaliteit worden aangelegd.

5.3. Bepalen benodigde drooglegging
De minimale drooglegging wordt bepaald door de benodigde ontwateringsdiepte en de opbolling
tussen de ontwateringsmiddelen (drainage en grachten). De opbolling hangt af van de afstand
tussen ontwateringsmiddelen (drain, sloten) en de karakteristieken van deze
ontwateringsmiddelen, van de doorlatendheid van de grond boven en onder de
ontwateringsmiddelen en van de af te voeren waterschijf. In de meeste situaties blijkt dat een
drooglegging van 1,20m een minimum is. In hoofdstuk 7 zal de berekening drainagestelsels
worden gepresenteerd en zal meer over de drooglegging gezegd worden.

5.4. Conclusie
In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat er aan de inrichting van een woonwijk een aantal eisen
wordt gesteld met betrekking tot onder andere de drooglegging en de ontwatering van het gebied
en het opvriezingsgevaar van de wegen in het gebied. Voor een aantal elementen van een
woonwijk, zoals kabels en leidingen, kruipruimte onder een woning, wegen en groenelementen,
worden eisen gesteld ten aanzien van de maximale grondwaterstand. Aan deze eisen moet altijd
worden voldaan. Het feit dat een bouwrijp terrein is afgeleverd, betekent niet dat aan deze eisen
is voldaan. Uit hoofdstuk 2 is namelijk gebleken dat er momenteel geen kwaliteitseisen gelden of
verwacht kunnen worden bij het opleveren van een bouwrijp terrein. Dit brengt met zich mee dat
de betrokken partijen bij de bouw soms elk afzonderlijk maatregelen moeten nemen om aan de
criteria voor het bouwen van een woonwijk, die in dit hoofdstuk zijn besproken, te voldoen. Als
het bouwrijp terrein niet van voldoende kwaliteit is, zullen de aannemers van bijvoorbeeld de
woningen zelf moeten zorgen voor de juiste ontwateringsdiepte onder de woningen. De
gemeente zal bijvoorbeeld zorg dienen te dragen voor de juiste inrichting van de openbare
ruimte. Verwacht kan worden dat dit soms een onduidelijke taakafbakening van
verantwoordelijkheden met zich mee kan brengen. Deze verwachting zal in hoofdstuk 8 (deel 2)
getoetst worden aan een aantal praktijkprojecten.

Bovengeschetste problematiek staat in directe relatie tot eventuele problemen met betrekking tot
de wateroverlast tijdens de bouwfase en de beheerfase. Als namelijk een bouwrijp terrein niet
van voldoende kwaliteit is met betrekking tot waterbeheer, en de betrokken partijen evenmin op
de hoogte zijn van de geringe kwaliteit van het terrein of de benodigde maatregelen hebben
genomen, zullen de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats te wensen overlaten vanwege
wateroverlastproblemen. Deze problemen kunnen tot ver in de beheerfase gevolgen hebben.
Voordat verder zal worden ingegaan op de huidige Nederlandse praktijk van het bouw- en
woonrijp maken, zal in het volgende hoofdstuk het proces van ontwatering en afwatering aan de
orde komen. Dit is nodig om in kaart te brengen hoe wateroverlastproblemen voorkomen kunnen
worden.
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6. METHODEN VAN BOUWRIJP MAKEN

6.1. inleiding
Gezien het voorgaande en gegeven de eigenschap van de grondsoorten zullen op de meeste
bouwlokaties in (west-)Nederland maatregelen genomen worden in verband met verbetering van
de bodem. Ten behoeve van het verkrijgen van een goede begaanbaarheid en van
draagkrachtig, droog terrein zijn er in principe drie mogelijkheden:
- integraal ophogen: hierbij wordt de gehele bouwlokatie van een laag zand voorzien;
- cunettenmethode: hierbij wordt voldoende zand in wegen en onder kruipruimten aange-

bracht;
- een combinatie van integraal ophogen en de cunettenmethode.

Deze maatregelen moeten vaak ook gecombineerd worden met het aanbrengen van drainage
en/of het verlagen van het waterpeil van het open water.
Op bouwterreinen met een veen- of kleibovengrond zal altijd zand aangebracht worden ter
plaatse van wegen en kabels en leidingen. Dat is noodzakelijk onder andere in verband met de
draagkracht en vocht en dooi. Hieronder passeren de twee belangrijkste technieken en een
tussenvorm hiervan van bouwrijp maken de revue

6.2. Integraal ophogen
Onder integraal ophogen wordt meestal verstaan het aanbrengen van een laag zand over het
gehele terrein. Deze maatregel wordt onder andere getroffen om een goed begaanbaar,
draagkrachtig en droog bouwterrein te realiseren. De minimale laagdikte bedraagt 0,70 meter.
Een laagdikte van zand van 50cm is voldoende voor een goed draagkrachtig terrein, mits deze
laag voldoende ontwaterd is. Door spoorvorming tijdens de bouwfase zal het bijna onmogelijk zijn
deze laagdikte te handhaven. Daarom wordt aangenomen dat de minimum laagdikte minimaal
0,70 meter moet zijn. Om aan de ontwateringsdiepte te voldoen zal bij deze ophoging drainage
aangebracht moeten worden. Integrale ophoging wordt meestal uitgevoerd door opspuiting, maar
wordt ook soms uitgevoerd door middel van vervoer per as.

Figuur 6.1: Integraal ophogen met zand7

6.3. Cunettenmethode
Bij de cunettenmethode wordt zand aangebracht onder de verhardingen en in de kruipruimte. De
rioleringssleuf wordt vaak (gedeeltelijk) gevuld met zand en sloten worden veelal gedempt. De
tuinen en het openbaar groen worden opgehoogd met 'zwarte grond'. Deze grond wordt
ontgraven uit de wegcunetten, uit de kruipruimten en uit de singels of wordt van buiten het gebied
aangevoerd.

                                               
7 Uit: SBR (1984), ‘Bouwrijp maken van terreinen’, publicatie 99, p. 104
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Figuur 6.2: Cunettenmethode

6.4. Partieel ophogen
Een tussenvorm van de hierboven weergegeven techniek is de partiële ophoging; dit is geen
‘aparte’ techniek maar een combinatie van integrale ophoging en de cunettenmethode. Overal op
het bouwterrein wordt zand aangebracht behalve in toekomstige grotere groenstroken,
waterpartijen en parken. Door het toepassen van deze methode kunnen ook bestaande
elementen uit bestaande landschappen gespaard worden die anders (bij het toepassen van een
integrale ophoging) verloren waren geweest.

Figuur 6.3: Partieel ophogen

6.5. Keuze tussen integraal ophogen of cunettenmethode
Bij het vaststellen van de methode van bouwrijp maken is één van de belangrijkste beslissingen
de afweging of het bouwterrein integraal wordt opgehoogd dan wel dat de cunettenmethode
wordt toegepast. Technisch is de keuze van belang omdat hiermee voor een belangrijk deel de
overige maatregelen worden bepaald en de kwaliteit van het bouwterrein wordt bepaald.
Financieel is de keuze van belang omdat de grondwerkzaamheden een aanzienlijk deel van de
totale kosten van het bouwrijp maken bepalen.

Ontwerptechnisch en milieutechnisch is deze keuze van belang omdat de mogelijkheid om
bestaande landschappelijke elementen, de landschappelijke structuur en bestaand groen in het
stedelijk ontwerp op te nemen, in sterke mate bepaald wordt door het al of niet integraal
ophogen.
De volgende aspecten worden in principe bij de afweging betrokken:

• Planontwikkeling: procedure (in de tijd), organisatie, vormgeving, inpassing in de bestaande
omgeving, planomvang, enz.;

• Zand- en bovengrondgebruik: hoeveelheden, winplaats (transportafstand, planologische
mogelijkheden), transportmiddelen, transporttracé, zetting, rijping;

• direct investeringskosten: van het bouw- en woonrijp maken;
• Indirectkosten (lagere productiviteit tijdens de woningbouw, voorzienningen treffen rondom de

bebouwingen, etc.)
• De traditie ter plaatse;
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• Het bouwrijp maken in relatie tot de aanwezige bodemgesteldheid en waterhuishouding:
bodemprofiel, ontwateringsdiepte, mogelijkheid om het polderpeil te verlagen,
drainagesysteem, rioleringssysteem, waterpartijen, bruggen, enz.;

• De bouw: bereikbaarheid van de bouwplaats (bouwstraten), onwerkbare dagen, netheid van
het terrein, opslag van materiaal, bouwtempo, flexibiliteit in de planvorming, fundering, enz.;

• Woonrijp maken: herstel van schade, aanvulling van zand en grond, aanslaan van beplanting,
tempo, netheid van het terrein bij gedeeltelijke bewoning;

• Onderhoud: zettingschade aan bestrating, riolering en leidingen. Onderhoud zowel op de
korte als op de lange termijn;

• Milieuaspecten: inpassen van bestaand groen in de plannen, beïnvloeding van waardevolle
natuur in de omgeving.

Opmerkingen
Wanneer een ophoging met zand door middel van opspuiten plaatsvindt op een klei- of
veengrond, dan zal de doorlatendheid van het oorspronkelijke profiel sterk teruglopen, zodat het
vrijwel niet meer als watervoerend en waterbergend pakket kan meewerken aan de ontwatering
in de nieuwe situatie. De gewenste ontwateringsdiepte kan dan worden verkregen enerzijds door
de drains dichter naast elkaar te leggen, anderzijds door een dikkere zandlaag op te spuiten.

Voor de ophoging moet tevens de begroeiing van het bestaande maaiveld worden gefreesd,
doorploegd dan wel verwijderd (zie hierover bijlage 4). Dit ter voorkoming van een ondoorlatende
laag op het maaiveld. Aandacht dient besteed te worden aan het dempen van sloten en greppels
die in het gebied voorkomen en verwijderd zullen worden tijdens het ophogen. Vooraf moeten de
te dempen greppels worden opgeschoond om te voorkomen dat een sliblaag op de bodem van
de greppel achterblijft. Deze sliblaag vormt een slecht doorlatende laag en kan ook
zettingsgevoelig zijn. Bovendien dient deze sliblaag om milieuhygiënische redenen verwijderd te
worden gezien het feit dat deze in het algemeen vervuild is. Het verdient aanbeveling bij het
dempen van sloten en greppels om een (verloren) drainage aan te brengen in de bodem van de
sloten of greppels. Dit in verband met de voorkeur van de waterstromingsrichting van deze
ontwateringsmiddelen. Bekend is dat lokaties met oude sloten en greppels altijd gevoeliger zijn
voor wateroverlast.

Welke methode toepassen?
Nu de diverse methoden van bouwrijp maken zijn gepresenteerd en de normen waaraan de
ontwatering van een (bouw)terrein moet voldoen min of meer zijn aangegeven (hoofdstuk 5),
kunnen de maatregelen worden aangegeven die genomen moeten worden om aan de gestelde
eisen te voldoen. De mogelijkheden om de gestelde normen te bereiken hangen sterk af van de
plaatselijke omstandigheden. Vele factoren bepalen deze omstandigheden zoals klei- of
zandgronden, hellende of vlakke terreinen, ondiepe- of diepe polderpeilen en dergelijke.
Algemene regels worden daarom niet gegeven. Wel worden een aantal situaties bediscussieerd.

Van belang is dat de ontwatering zodanig is dat het grondwater en het oppervlaktewater geen
hinder opleveren voor de bouwers en de bewoners. De ontwateringsmiddelen in een stad, een
stadsuitbreiding of een industrieterrein kunnen slechts goed functioneren wanneer voor een
goede afwateringsmogelijkheid wordt gezorgd.

Kort samengevat zijn de mogelijkheden om tot verbetering van de ontwatering van een gebied te
komen:
• een open ontwateringssysteem, een gesloten drainagesysteem,
• een verlaging van de ontwateringsbasis door onderbemaling, een ophoging met zand of

grond.
• In de praktijk worden deze mogelijkheden vaak gecombineerd toegepast. Toepassing van

buizendrainage is zonder de aanwezigheid van open water in het terrein niet goed mogelijk;
ook bij een drainagesysteem dat bemalen wordt (b.v. via een put) is een afvoersysteem
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onontbeerlijk. Soms kan hiervoor de (regenwater)riolering worden gebruikt. Wanneer wordt
opgehoogd, is vaak een aanvullende drainage nodig.

Slechts in uitzonderingsgevallen (zeer hoge KD-waarden, wegzijging) kan alleen door ophoging
een voldoende ontwatering worden bereikt. Ontwatering alleen door grachten leidt vaak tot
onaanvaardbaar kleine grachtafstanden, vooral voor en tijdens de bouwfase. Pas wanneer alle
bebouwing aanwezig is, kan soms met een grote zandophoging en geringe grachtafstanden
voldoende ontwaterd worden.

Welke maatregelen, mede op grond van technische en economische overwegingen, uiteindelijk
zullen worden gekozen, zal van geval tot geval verschillen. Hieronder worden enkele veel
voorkomende combinaties vermeld met globaal het toepassingsgebied:

Kleigronden (gerijpt). Open water met buizendrainage eventueel met peilverlaging. (Eventueel
verschraling of bezanding met bijvoorbeeld 10 à 20 cm zand).

kleigronden (ongerijpt). Ophoging, buizendrainage, eventueel met peilverlaging, open water. In
polders kunnen zand- en kleigronden slechts een goede ontwatering verkrijgen, na het
droogvallen, als zich daarin fysische veranderingen voordoen die een bepaalde doorlatendheid
van de grond bewerkstelligen (rijping). Zand- en kleigronden kunnen onder invloed van berijden
vooral bij een hoog vochtgehalte van de grond zodanig verdichten dat de doorlatendheid tot zeer
lage waarden terugloopt. De doorlatendheid van een grond herstelt zich van nature moeilijk.
Vooral tijdens de bouwfase moet hierop gelet worden.

klei-op-veengronden. Open water, peilverlaging en buizendrainage. Bij dunnere kleilagen zal ook
ophoging moeten worden toegepast. Grondmechanisch gezien is in deze gebieden ook vaak
ophoging nodig. Het kan zijn dat zeer grote peilverlagingen nodig zijn om voldoende
drooglegging te bereiken. Dit levert vaak problemen op voor naast liggende bebouwing en
ongewenste kwel.

Veengronden. Ophoging, open water en eventueel buizendrainage en/of peilverlaging
(afhankelijk van de netto-ophoging). Ook hier is om grondmechanische redenen vaak ophoging
nodig.

Lage, homogene zandgronden, grote KD-waarde. Grachten met peilverlaging en eventueel
aanvullende drainage en/of ophoging. Diepe drainage is in deze gevallen soms ook mogelijk.

Lage zandgronden met leemlagen, kleine KD-waarde. Grachten, peilverlaging, ondiepe drainage
en/of ophoging.
Middelhoge zandgronden, grote KD-waarde. Grachten en eventueel peilverlaging zijn hier
meestal voldoende. Diepe drainage is ook mogelijk.

Hoge zandgronden. Deze gronden voldoen doorgaans aan de eisen die op ontwateringsgebied
aan bouwterreinen moeten worden gesteld. Doordat hier van nature geen ontwateringsstelsel
aanwezig is, wordt bij bebouwing ook niets verstoord.
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6.6. Conclusie
In dit hoofdstuk zijn in het kort de twee principieel verschillende methoden van bouwrijp maken
die in Nederland worden toegepast beschreven. Deze methoden zijn:
• Integraal ophogen;
• de cunettenmethode.

Vervolgens is een techniek toegelicht die een combinatie van beide is: partieel ophogen.
Vervolgens is voor een aantal situaties aangegeven welke methode geschikt is voor welke
situatie. De toe te passen methode dient voor elke situatie bepaald te worden en hangt sterk af
van de gestelde eisen en de aanwezige bodemgesteldheid en waterhuishouding.

In de hieronder weergegeven tabel worden de diverse effecten bij het toepassen van beide
methoden met de diverse criteria weergegeven. Een “+” betekent relatief gunstig, een “0”
betekent neutraal en een “-” is relatie ongunstig. Hierin zijn alle scores van de cunettenmethode
op “0” gesteld om vervolgens de andere methode ten opzichte van deze “basis”-methode te
kunnen vergelijken.

Cunetten Integraal

Draagkracht / begaanbaarheid bouwterrein 0 +

Vrijheid om het inrichtingsplan te wijzigen tijdens de bouw 0 +
Bouwtempo tijdens de woningbouw 0 +
Daling van het maaiveld 0 -

Directe kosten (van het bouwrijp maken) 0 -

Indirecte kosten (lagere productiviteit tijdens de
woningbouw, voorzieningen treffen rondom de
bebouwingen, etc.)

0 +

Inpassen van het bestaande groen in ‘Het Plan’ 0 -
Vochtvoorziening (woonrijpfase) 0 -
Milieu (b.v. effect van zandwinning) 0 -

    Tabel 6.1: relatieve score van de cunettenmethode op een aantal criteria

Afhankelijk van de waarde die men toekent aan een criterium, een wegingsfactor, zal een
optelling van de relatieve scores een voorkeursmethode laten zien. Uit de gehouden interviews
(zie hoofdstuk 9) wordt de keuze tussen beide methoden voornamelijk gebaseerd op de directe
kosten van het toepassen van de methode. Voor verdere informatie zijn in bijlage 6 twee
begrotingen gepresenteerd van de bouwkosten van het bouw- en woonrijp maken van een
fictieve bouwlokatie van 91 woningen op een gebied van 2 hectare. Hieruit blijkt dat integraal
ophogen ongeveer EUR 2000 duurder is dan de cunettenmethode.

Uit eerder onderzoek8 blijkt dat de woningbouw op een integraal opgehoogd terrein goedkoper is
dan op een terrein die bouwrijp is gemaakt volgens de cunettenmethode. De extra kosten van het
bouwrijp maken worden volledig ‘terugverdiend’ op de woningbouw. Dit aspect wordt in het
algemeen niet betrokken in de afwegingen die gemaakt zijn om de methode te selecteren, zo
blijkt uit de gehouden interviews (zie hoofdstuk 9).

                                               
8 SBR (1987), ‘Bouwrijp maken en bouwkosten’, publicatie 157.
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7. ONTWATERING EN AFWATERING

7.1. Inleiding
In hoofdstuk 5 zijn de ontwerpcriteria ten aanzien van de ontwateringsdiepte voor de diverse
infrastructuren van een woonwijk of industrieterrein gegeven. Dit zijn in feite de uitgangspunten
voor het ontwerp van het ont- en afwateringsstelsel. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de
waterhuishouding van het te bouwen gebied. Om deze middelen optimaal te laten functioneren,
hetgeen als gewenste situatie wordt beschouwd, zijn de volgende factoren van groot belang:
• juiste ontwerpcriteria ten aanzien van de ontwateringsdiepte en de drooglegging (zie

hoofdstuk 6);
• een ontwerp, waarbij met de hydrologische processen en de bodemgesteldheid ter plaatse

rekening wordt gehouden;
• het zorgvuldig aanleggen van de middelen;
• een goed beheer van de middelen.

7.2. Beschrijving van de stedelijke waterhuishouding
De waterhuishouding wordt gekarackteriseerd door middel van processen en wordt geregeld
door middel van middelen waardoor water in de middelen terecht komt of waardoor water de
middelen verlaat.

Processen
De processen waardoor water in de ont- en afwateringsmiddelen terecht komt of de middelen
verlaat, zijn onder andere bepalend voor de vereiste capaciteit van deze middelen.

Niet alle neerslag echter komt in ontwateringsmiddelen, de riolering of het waterloopstelsel
terecht. Een deel van de neerslag zal verdampen. Ook kan er water in de grond infiltreren, in het
grondwatersysteem terechtkomen en zo een stijging van het grondwater veroorzaken, of
eventueel wegzijgen hetzij naar het diepere grondwater, hetzij naar ondiep grondwater in de
directe omgeving indien dit lager ligt.

In veel plaatsen moet bij het ontwerp van de ont- en afwateringsmiddelen rekening worden
gehouden met een ander proces, namelijk het optreden van kwel. De kwel kan een belangrijke
factor zijn voor problemen bij de hoogte van de grondwaterstand en het af te voeren water uit de
ondergrond. De kwel kan veroorzaakt worden door hoge rivierstanden, of door opwaarts gerichte
grondwaterstroming vanuit diepere watervoerende lagen, of vanuit het ondiepe grondwater
doordat bijvoorbeeld de directe omgeving van de lokatie is opgehoogd.

Wegzijging is het tegenovergestelde proces van kwel. Uiteraard kunnen op één en dezelfde
plaats niet tegelijkertijd zowel kwel als wegzijging optreden. In onderstaande paragraaf worden
de middelen weergegeven waarmee de waterhuishouding wordt geregeld

7.3. Middelen
De waterhuishouding wordt geregeld met behulp van middelen om het gebied te ontwateren, af
te wateren en eventueel van water te voorzien. Hierbij worden de volgende definities gehanteerd:

Ontwatering: de afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door
drainbuizen en greppels naar een stelsel van grotere watergangen;

Afwatering: de afvoer van water via een stelsel van open waterlopen.

Bij drainagestelsels komen de drains veelal uit in een grotere buis, vaak een hoofddrain of
verzameldrain genoemd, die tot taak heeft het water verder af te voeren. Deze "drains" hebben
derhalve een afwaterende en geen ontwaterende functie. Ze vormen echter een onlosmakelijk
onderdeel van het drainagestelsel dat als een ontwateringssysteem wordt beschouwd.
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Deze "drains" worden verzamelleidingen genoemd. Hoewel verzamelleidingen vanwege hun
functie afwateringsmiddelen zijn, vallen ze in feite noch onder de definitie van ontwatering noch
onder de definitie van afwatering. In de definitie van afwatering worden namelijk specifiek open
waterlopen als middel voor de afwatering genoemd.

Tussen de middelen die dienen om het gebied te ontwateren en af te wateren is een geleidelijke
overgang. Er zijn slechts weinig middelen die alleen een ontwaterende of alleen een afwaterende
functie hebben. Wel kunnen, zoals hierna wordt gedaan, middelen met een primair ontwaterende
of een primair afwaterende functie worden onderscheiden.
De ont- en afwateringsmiddelen hebben tot doel (naast eventuele andere functies) om in het
gebied een grondwaterstand in te stellen en te beheersen die voor de aanwezige belangen in het
gebied zo optimaal mogelijk is.

Dat wil zeggen, dat men bij het ontwerpen van deze middelen een keuze dient te maken ten
aanzien van de gewenste ontwateringsdiepte, alsmede ten aanzien van de frequentie waarmee,
de tijdsperiode waarover en de mate waarin deze mag worden overschreden.
Deze keuze van de ontwateringsdiepte, in feite het uitgangspunt, heeft gevolgen voor het
ontwerp van zowel de ont- als de afwateringsmiddelen. Wat betreft de ontwateringsmiddelen zijn
er in geval van drainbuizen consequenties voor de draindiepte in relatie tot de drainafstand en de
af te voeren hoeveelheid water.

Ook bij open water is dit het geval: de gekozen ontwateringsdiepte heeft gevolgen voor de
drooglegging in relatie tot de slootafstand en de af te voeren hoeveelheid water.
Het af te voeren water komt via het ontwateringsstelsel in het afwateringsstelsel terecht. De
drooglegging in dit afwateringsstelsel is derhalve in geval van drains gerelateerd aan de
draindiepte en daarmee aan de gekozen ontwateringsdiepte en dient daarop afgestemd te zijn.
De benodigde capaciteit van de waterlopen wordt bepaald door de hoeveelheden water die in
deze waterlopen terecht komen.

7.3.1. Ontwateringsmiddelen

Het stedelijk gebied onderscheidt zich van het landelijk gebied vooral door de geconcentreerde
aanwezigheid van verhard oppervlak. Het percentage verhard oppervlak kan sterk variëren en is
met name afhankelijk van de woningdichtheid. Voor een stedelijke situatie ligt dit percentage
momenteel tussen de 30 en 60%.
Het verharde oppervlak brengt verschillen tussen het landelijk en het stedelijk gebied met zich
mee in de wijze waarop het water de afwateringsmiddelen bereikt. De neerslag die op het
landelijke gebied valt zal voor het grootste deel in de bodem infiltreren, daar een toename van de
hoeveelheid geborgen water (grondwaterstandsverhoging) veroorzaken, of terecht komen in de
ontwateringsmiddelen.

Hetzelfde gebeurt met de neerslag die op het onverharde stedelijke gebied (groenvoorzieningen,
tuinen en dergelijke) valt. In het landelijk gebied bestaan ontwateringsmiddelen vooral uit
greppels, slootjes of drainageleidingen, terwijl deze in het stedelijk gebied voornamelijk worden
gevormd door drainageleidingen. Greppels zijn ondiepe gegraven geulen voor waterafvoer vanuit
de kavel naar de sloot. Greppels in het stedelijk gebied zijn onpraktisch en komen daar
nauwelijks voor. Open water, zoals een singel en stadsgracht, kan in meer of mindere mate
echter wel van belang zijn voor de ontwatering.

De neerslag die op het verharde oppervlak valt zal voor het grootste deel terecht komen in het
rioleringsstelsel. Een ander deel, afhankelijk van de aard van het verharde oppervlak, zal door
het verharde oppervlak heen in de grond infiltreren en dan dezelfde weg volgen als de neerslag
op het onverharde oppervlak. In diverse bestuurlijke akkoorden is afgesproken om het water op
verhard oppervlakte niet meer via de riolering af te voeren. De doelstelling uit de Vierde Nota
Waterhuishouding is om voor nieuwe woonwijken 80% van het regenwater niet af te voeren naar
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de zuiveringsinstallatie en in bestaande woonwijken minimaal 5% af te koppelen vóór 2005 en
uitlopend tot 20% in 2020 en 30% in 2030. Het water dat op verhard oppervlakte valt dient als
voorkeur te infiltreren (b.v. wadi’s) of op maaiveld te percoleren tot aan de afwateringsmiddelen.

Behalve door ontwateringsmiddelen in de vorm van drains of greppels, kan men de
ontwateringsdiepte vergroten door het terrein op te hogen, of eventueel door het open waterpeil
in de afwateringsmiddelen te verlagen.

7.3.2. Afwateringsmiddelen
Het water dat via ontwateringsmiddelen wordt afgevoerd komt uiteindelijk terecht in het
afwateringsstelsel, een stelsel van open waterlopen dat tot taak heeft dit water, samen met het
eventuele overstortwater, verder af te voeren. In geval de ontwatering door middel van drains
geschiedt, komen de drains in het algemeen uit in een verzamelleiding. Verzamelleidingen
hebben tot taak het water verder af te voeren naar het open water en worden hydrologisch
derhalve beschouwd als afwateringsmiddelen. Indien er een gescheiden rioleringsstelsel
aanwezig is, kunnen de drains zijn aangesloten op het regenwaterriool.

Alle waterlopen en drains hebben zowel een ontwaterende als een afwaterende functie. Immers
ook greppels en drains voeren het water verder af. Primair hebben ze als functie echter het
terrein te ontwateren.

Naarmate het oppervlak dat op een waterloop afwatert groter is, wordt de afwaterende functie
belangrijker ten opzichte van de ontwaterende functie. Ontwatering vindt alleen in de directe
omgeving van het middel plaats, en de grootte van deze omgeving wordt bepaald door de aard
van het bodemmateriaal.

Open water in het stedelijk gebied, in de vorm van bijvoorbeeld singels, grachten, vijvers, heeft in
het algemeen primair een afvoer- en/of bergingsfunctie. Open water in het stedelijk gebied wordt
in het algemeen ontworpen op de berging die éénmaal per tien jaar benodigd is. Hoewel het
open water ook van meer of minder belang kan zijn voor de ontwatering, zijn singels, grachten en
vijvers alleen zelden voldoende als ontwateringsmiddelen. De peilbeheersing van het open water
is echter essentieel voor de mogelijkheden van de ontwatering en daarmee voor de beheersing
van de grondwaterstanden in het stedelijk gebied.

7.4. Dimensionering ontwateringsmiddelen

7.4.1. ontwerpnormen
In het stedelijk gebied dient men de ontwateringsdiepte vast te stellen. De minimaal vereiste
diepte verschilt per activiteit (bouwfase of woonfase) en verschilt per bestemming (bouwwerken,
wegen, parken etc.) zoals aangegeven in hoofdstuk 5. Indien de aanwezige ontwateringsdiepte
onvoldoende is, zijn er in principe drie al dan niet gecombineerde manieren om de gewenste
ontwateringsdiepte van het terrein te realiseren:
- ophogen van het terrein;
- verlagen van het openwaterpeil waarbij de aansluiting op de watergangen in het landelijk

gebied veelal een onderbemaling vereist;
- aanleg van ontwateringsmiddelen.

In geval de ontwateringsdiepte onvoldoende is en ophogen van het terrein en/of het verlagen van
het openwaterpeil niet of onvoldoende mogelijk is, zal men moeten overgaan tot de aanleg van
ontwateringsmiddelen zoals drains. Van de doorlatendheid en de beschikbare berging in de
bovengrond zal afhangen wat de dichtheid van dit ontwateringsstelsel dient te zijn.

Van een goede ontwatering is sprake als grondwater noch oppervlaktewater hinder oplevert voor
de bouwer of bewoners. Op grond van praktijkervaring en van onderzoek zijn in de loop der jaren
een aantal normen tot stand gekomen waarbij een goede ontwatering verzekerd is. Daarbij wordt
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als de ontwateringsdiepte beschouwd de afstand tussen het hoogste punt van de opbolling van
de grondwaterstand en het maaiveld (zie figuur 5.1).
• Om te voorkomen dat het grondwater hinder oplevert voor de bouwer zou de volgende norm

gehanteerd moeten worden: 0,70 à 1,00 m ontwateringsdiepte bij een afvoer van 10 mm/dag.
• Na voltooiing van de bouw zouden de volgende normen gehanteerd moeten worden: 1,00 m

ontwateringsdiepte t.p.v. hoofwegen en kabels en leidingen, 0,70 m t.p.v. overige wegen,
0,20-onderkant kruipruimte en ter plaatse  van groen en parkeervakken. De afvoer zou
berekend moeten worden met 5 mm/dag gerekend over de gehele oppervlakte.

In gebieden met kwel of wegzijging wordt de te verwachten hoeveelheid kwel of wegzijging bij de
genoemde waarden opgeteld of ervan afgetrokken.

De ontwateringsnorm voor de bouw fase is in eerste instantie ontstaan op grond van een aantal
argumenten.
• De grondwaterstand moet zo diep zijn, dat het terrein begaanbaar is. De begaanbaarheid van

klei- en veengronden neemt niet noemenswaardig meer toe als de grondwaterstand dieper
komt dan+/- 0,70 m beneden maaiveld. Bij zandgronden is dit aanmerkelijk minder,
waarschijnlijk 0,30 m - m.v.

• De grondwaterstand moet zo diep zijn dat in sleuven voor de aanleg van kabels, leidingen,
rioleringen en wegen zonder wateroverlast kan worden gewerkt. Een overzicht van de
diepteligging van de verschillende nutsleidingen, weg- , cunetten en kruipruimten wordt
gegeven in Tabel 5.1.

• Bij ophoging en peilverlaging is een bijkomend voordeel van een diepe grondwaterstand vóór
en tijdens de bouwfase dat door de grotere last op de slappe lagen een groter deel van de
zetting van deze lagen voor het afwerken van het bouwterrein is voltooid.

Na de voltooiing van de bouw worden andere eisen aan de grondwaterstand gesteld. Dit wordt in
hoofdzaak veroorzaakt door het hoge percentage verhard oppervlakte, waarvan de neerslag
direct naar de riolering en/of rechtstreeks naar het open water wordt afgevoerd.

7.4.2. Typen ontwateringssystemen
Een van de meest gebruikte methoden die ter beschikking staan om een goede ontwatering te
verkrijgen is de drainage. Drainage kan worden onderscheiden in verticale drainage (o.a.
zandpalen) en in horizontale drainage (zowel ondiepe als diepe).

Verticale drainage
Verticale drainage - in Nederland zal dit meestal in de vorm van zandpalen zijn - kan zeer
effectief zijn mits de geohydrologische situatie hiervoor geschikt is. De geohydrologische situatie
is geschikt als het grondwaterpotentieel in het watervoerende pakket voldoende ver beneden
maaiveld ligt en bovendien de doorlatendheid van deze laag zodanig is dat de drainerende
werking van de zandpaal verzekerd is.

De ondereinden van de zandpalen moeten reiken tot in deze watervoerende laag. Het grote
voordeel van verticale drainage is dat er tijdens de bouw geen verstoring van het systeem
optreedt. Dit voordeel is zo groot, dat verticale drainage in de gevallen dat de geohydrologische
situatie hiervoor geschikt is, vrijwel altijd de aangewezen methode zal zijn.

De onderlinge afstand en het verband tussen de verticale drains kan als de KD-waarden bekend
zijn berekend worden met de formules van Hooghoudt. Zandpalen worden ook vaak gebruikt om
zettingen van samendrukbare lagen (veen, slappe klei) te versnellen. Dit is een geheel andere
functie. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat verticale drainage niet (meer) toegepast wordt bij het
bouw- en woonrijp maken van woonwijken. Voor infrastructuurwerken (HSL-lijn, Betuweroute)
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wordt op grote schaal verticale drainage toegepast om de zettingstijd te verkorten. In het kader
van dit verslag zal verder geen aandacht aan verticale drainage besteed worden.

Horizontale drainage
Horizontale drainage blijkt een effectief middel tot beheersing van de grondwaterstand te zijn. De
drains voeren meestal af op het open water in de stad. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt
geloosd op het rioleringssysteem. Om aan de ontwateringseis te voldoen moeten de drains op
een bepaalde afstand en diepte gelegd worden en over een bepaalde afvoercapaciteit
beschikken.

Daar ondiepe drainage een kwetsbaar systeem is, dient toepassing hiervan indien mogelijk te
worden vermeden. Diepe drainage wordt in het algemeen gelegd tussen de 1,50 en 5,00 m -;-
m.v. De voordelen van diepe drainage zijn de volgende:

• De drainreeksen komen op een diepte te liggen waarop zij onder fundamenten (behoudens
palen), kabels, leidingen, en het merendeel van de riolen e.d. doorgaan. Het systeem kan
hierdoor eenvoudig blijven en de kans op verstoring is kleiner dan bij een ondiep
drainagesysteem.

• In gebieden met sterk ijzerhoudend grondwater is het feit, dat de drains onder de
grondwaterspiegel liggen van groot belang. Vanwege het doorlopend reducerend milieu
treedt nauwelijks oxydatie en uitvlokking van ijzerverbindingen in de drains op. Verstoppingen
door deze verbindingen komen dan ook veel minder voor. Eventueel aan de uitmondingen
van de reeksen, daar waar de drains boven het grondwater komen, kan uitvlokking optreden.
Door een goede controle en onderhoud is dit echter afdoende op te vangen. Bovendien is het
mogelijk de drains onder water te laten uitmonden.

• Een groot gedeelte van de riolen zal bij diepe drainage boven draindiepte liggen. Dit geeft de
mogelijkheid de rioolsleuven zonder aparte bronnering in den droge aan te leggen. Soms is
hiervoor tijdelijk een onderbemaling van de drainage nodig. In de praktijk is reeds door
vergelijkende kostenberekeningen gebleken, dat diepe drainage vanwege besparing op de
bronneringskosten - ondanks de hogere aanlegkosten - goedkoper kan zijn dan een ondiep
drainagesysteem met aparte bronnering van de rioolsleuven.

• Het diepe drainagesysteem kan zonder bezwaar aangelegd worden voor de bouw. Het
bouwen kan zodoende op een goed ontwaterd terrein plaatsvinden. Dit werkt eveneens
kostenbesparend.

7.4.3. Dimensionering horizontale drainagesysteem
De dimensionering van een drainagesysteem is een iteratief proces van debietberekening,
berekening van de diameter, bepaling drainafstand, diepteligging en verhang van de
drainagebuis. Het afvoerdebiet per drainagebuis wordt bepaald door de volgende
geohydrologische kenmerken:
1. Maximale grondwaterstand (m.b.t. de opbolling);
2. Gewenst ontwateringsniveau;
3. Doorlatenheid van het te ontwateren pakket;
4. Drainafstand;
5. Kwel;
6. Neerslag.

De drain wordt gekenmerkt door:
• Materiaaleigenschappen drain: een maat voor de wandruwheid van de drain (adr);
• Diameter drain (Ddr);
• Drainlengte (l);
• Afvoer drain (Q);
• Afstand tussen ontwateringsmiddelen (L)
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Er bestaan twee categorieën van drainageberekeningen: stationaire- en niet-stationaire
rekenmethodes. Met behulp van niet-stationaire rekenmethodes voor het ontwerpen van
drainagestelseIs kan men een uitspraak doen over frequenties waarmee bepaalde
grondwaterstanden worden bereikt of overschreden. Dit in tegenstelling tot stationaire
rekenmethodes die hierover geen uitsluitsel geven.

In een stationaire drainage-rekenmethode, zoals de formule van Hooghoudt, gaat uit van een
stationaire situatie waarin de afvoer gelijk is aan de neerslag. Deze rekenmethode resulteert,
uitgaande van een zekere ontwateringsdiepte en draindiepte en drain-diameter, in een
maatgevende afvoer en een maatgevende opbolling van de grondwaterspiegel boven
drainniveau in relatie tot een bepaalde drainafstand. Aan een stationaire rekenmethode kan geen
bepaalde overschrijdingsfrequentie verbonden worden. Over het algemeen wordt in Nederland
de formule van Hooghoudt voor deze afstandsberekening toegepast. De formule van Hooghoudt
gaat uit van een stationaire stroming, dus van een constante grondwaterstand en een constante
afvoer. Hiermee worden in de meeste gevallen voldoende nauwkeurige resultaten bereikt.

Wordt uitgegaan van een niet-stationaire stroming, dan wordt bovendien een eis gesteld aan het
aantal malen dat de grondwaterstand de norm mag overschrijden. In de regel wordt voor
stedelijke gebieden een overschrijding van de norm van eenmaal per jaar toegestaan. Met niet-
stationaire stromingsvergelijkingen, is het mogelijk om voor elk vooraf gekozen neerslagpatroon
grondwaterstanden en afvoeren te berekenen voor elk willekeurig drainagesysteem.

7.4.4. Uitvoering en beheer van ontwateringmiddelen
Hieronder wordt nader ingegaan op de uitvoering, het beheer en het onderhoud van het
ontwateringssysteem. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Toe te passen materialen;
• Uitvoeringsaspecten;
• Beheer en onderhoud;
• Verantwoordelijkheden ontwatering.

Toe te passen materialen
Buizen
Als drainagemateriaal kunnen pvc-ribbeldrain, met polypropyleen omhulling (KOMO-
goedgekeurd) worden toegepast. Deze flexibele drainagebuis is ontleend aan de landbouw en
wordt ook in stedelijke gebieden veel gebruikt. Toch bestaat er wel een tendens om een hogere
kwaliteit drainagebuizen in stedelijke gebieden toe te passen en dit om diverse redenen. Deze
drainagebuizen zijn niet flexibel. Het voordeel van deze ‘harde’ PE-dubbelwandige drainagebuis
is dat deze veel minder gevoelig is voor beschadiging en ook beter in stand wordt gehouden
tijdens de bouw.

Er zijn veel problemen te verwachten door het toepassen van ondiep pvc-ribbel tijdens de
bouwrijpfase. Deze worden door het slecht verdichte sleuven vaak excessief vervormd en soms
helemaal plat en deze zijn excessief gevoelig voor beschadiging tijdens de bouw. Als een leiding
wordt beschadigd, wordt deze vaak niet hersteld omdat het ‘de oude landbouwdrainage zou zijn
en niet meer in gebruik zou zijn’.

De draindiameter ligt in het algemeen tussen de 0,08 en 0,2 m, maar is afhankelijk van de
toegestane drukopbouw in de drain.
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Figuur 7.1: PVC-Ribbeldrain met omhulling

Afdek- of filtermateriaal
Om de intreeweerstand van het water in de drain te verkleinen en het inspoelen van fijne delen in
de drain te voorkomen wordt een filtermateriaal in het algemeen rondom de drain aangebracht. In
het algemeen wordt de drain van een omhulling van polypropyleen voorzien (het 090 cijfer dient
bij voorkeur 700�m te bedragen). Het verdient aanbeveling de drain met omhulling in een
drainkoffer te leggen. Deze koffer kan gevuld worden met drainzand of grind. Dit onder andere ter
bevordering van de aanvoer van grondwater naar de drain.

Uitvoeringsaspecten
• In principe worden de drains onder verhang aangelegd. De drainagesleuven dienen

aangevuld te worden met goed doorlatend humusarm zand;
• Om een eenvoudige aansluiting van de drainage op het  uitgeefbaar terrein (aangebracht

door derden) mogelijk te maken, wordt geadviseerd bij de aanleg van de cunetdrainage reeds
uitleggers te maken naar de perceelgrens van de bouwkavels. De uitleggers dienen aan het
uiteinde voorzien te zijn van een (PVC-)inspectieput, zodat de drainage bij de woningen
eenvoudig kan worden aangesloten.

• Aanbevolen wordt de drainagestrengen zo kort mogelijk te houden en op zoveel mogelijk
plaatsen via lozingsputten kort te sluiten op open water, of via inspectieputten op het
hoofddrainagesysteem.

• Bij voorkeur worden drainagestrengen bij bochten en kruisingen voorzien van inspectieput
met doorspuitinrichting.

• In het ontwerp dient rekening te worden gehouden met de bereikbaarheid van de
doorspuitputten en controleputten en de vindbaarheid ervan in het terrein. Er dient aandacht
te worden besteed aan de afwerking van de putten op maaiveldniveau. De controleputten en
doorspuitputten dienen zodanig ontworpen te zijn dat het doorspuiten van de drains vanaf het
maaiveld niveau eenvoudig kan geschieden. In bijlage 12 staan de voorbeelden van andere
methodieken voor de aanleg van drainage.

• Door in de controleputten, ter plaatse van het lozingspunt van de drainreeks, het uiteinde van
de drain te voorzien van een omhoog gericht 90 graden bochtstuk, met eventueel verticale
verlengbuis kan het ontwateringsniveau van de drain ook na aanleg nog worden ingesteld
(zie principe ontwerp Haarlem bijlage 12).

• Door bijvoorbeeld het slaan van heipalen kunnen de drainreeksen verstoord worden. Om
deze reden verdient het aanbeveling de drains horizontaal aan te leggen, zodat zij naar beide
zijden kunnen afwateren. In verband met onderhoud verdient het aanbeveling de
drainreeksen niet langer te maken dan 250 m; ribbelbuizen zelfs niet langer dan 200 m.

• Lozen de drains niet op de grachten dan dienen de drains van onderhoudsputten te worden
voorzien. Een belangrijk probleem met drainage in opgespoten terreinen vormt de enorme
afzetting van ijzer- en zwavelverbindingen in de drainreeksen. Als nadeel kan ook worden
genoemd het nazakken van de drainsleuven, waardoor de paden moeten worden hersteld en
in de tuinen laagten ontstaan. Dit is te voorkomen door goede opvulling van de sleuven en
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een zo vroeg mogelijk aanbrengen van de drainage. Bij ondiepe drainage kunnen zoals
gezegd verstoringen optreden door het leggen van kabels en leidingen.

• Lozingspunten dienen beschermd te worden tegen beschadigingen door maaien en
dergelijke. Aanbevolen wordt om geen PVC te gebruiken in het daglicht, gezien het feit dat
PVC wordt beschadigd door UV-straling.

• Aanbevolen wordt alle uit te voeren grondwerkzaamheden (met name het terugzetten van de
grond in de sleuven) onder droge weers- en terreinomstandigheden uit te voeren. Dit zal de
werking van het drainagesysteem ten goede komen.

Beheer en onderhoud
Voor een goede werking van de drainage dient regelmatig onderhoud plaats te vinden. De
werking van het drainagesysteem moet regelmatig aan de hand van peilbuizen worden
gecontroleerd. Direct na de afronding van het bouwrijp en voor oplevering van het
drainagesysteem moet het systeem gereinigd te worden. Dit dient dan tevens ter controle op
eventuele beschadigingen. Om dezelfde reden wordt aanbevolen om voor oplevering van het
woonrijp het drainagesysteem te reinigen.
In de eerstvolgende jaren na aanleg vindt eveneens visuele inspectie plaats en worden de drains
doorgespoten. Afhankelijk van de uitgevoerde werkzaamheden en aangetroffen verstoppingen en
vervuillingen in de drains kan de onderhoudsfrequentie worden bijgesteld. Aanbevelen wordt om
de drainage minimaal eens per 2 jaar te reinigen.

Met behulp van doorspuiten kan lutum en silt verwijderd worden. IJzer- en zwavelafzettingen en
wortel-ingroei zijn moeilijk te verwijderen, tenzij frequent wordt doorgespoten. Zand is vrijwel niet
te verwijderen, maar wordt slechts over een korte afstand verplaatst. In zandige ondergronden
kan door een overmaat van water en/of een te hoge druk instabiliteit rond de drainbuis ontstaan,
waardoor inspoeling kan optreden.

Ieder jaar dienen de eindbuizen te worden gecontroleerd op goede ligging en dient dit eventueel
te worden hersteld en vrijgemaakt te worden van begroeiing. De eerste paar meter van de
drainbuis dient te worden gereinigd met een stok.

Verantwoordelijkheden ontwatering
De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwatering van openbaar terrein. Indien het verlaging
van de grondwaterstanden op openbaar terrein niet leidt tot voldoende verlaging van de
grondwaterstanden op particulier terrein, dan dient de particulier zelf maatregelen te nemen om
ook op eigen terrein voldoende ontwatering te realiseren. Hierbij heeft de gemeente echter wel
de taak om voor de afvoer van het drainagewater van particulier terrein te zorgen. Het
aanbrengen van een verzamelleiding met aansluitpunten is in dat geval noodzakelijk. Het
onderhoud van de blokdrainage en cunetdrainage (o.a. doorspuiten) valt onder de
verantwoordelijkheid van de eigenaar van het perceel respectivelijk de gemeente. Deze
verantwoordelijkheidsverdeling is tot nu niet juridisch vastgelegd –zoals zal worden aangetoond
in het volgende hoofstuk- maar uit jurisprudentie blijkt (zie bijlage 8) deze goed verankerd in de
Nederlandse praktijk.

De bewoners dienen voldoende voorgelicht te worden over de verdeling van
verantwoordelijkheden en hoe om te gaan met de drainage.
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7.5. Dimensionering van afwateringsmiddelen
De dimensionering van watergangen in het landelijk gebied gebeurt op basis van afvoeren die
eenmaal per jaar tot eenmaal per honderd jaar kunnen optreden. De afvoer die eenmaal per
honderd jaar optreedt is circa twee keer zo groot als de afvoer die eenmaal per jaar optreedt.

De afvoer die gemiddeld één dag per jaar optreedt wordt de maatgevende afvoer genoemd.
Deze treedt als regel op in de winterperiode. (De maatgevende afvoer in de zomerperiode is
ongeveer de helft van de maatgevende afvoer in de winter.)
Open water in het stedelijk gebied heeft in het algemeen naast een transportfunctie ook een
bergingsfunctie en wordt in het algemeen gedimensioneerd op de berging die 1 x per 10 jaar
benodigd is voor water afkomstig vanaf het verharde oppervlak. Daarnaast worden er
controleberekeningen uitgevoerd voor extreme situaties (1 x per 100 jaar) en voor vaker
voorkomende situaties (1 x per jaar) om te bepalen welke peilfluctuaties regelmatig ter plaatse
van boordvoorzieningen kunnen optreden. In het algemeen geschiedt de dimensionering op
basis van ervaring.

De stedelijke afvoer bestaat uit water afkomstig van het verharde oppervlak en water afkomstig
van het onverharde oppervlak. De neerslag die op het verharde oppervlak valt komt bij hoge
neerslagintensiteiten met enige vertraging en een zekere afvlakking voor een groot deel via de
riolering en overstorten in het open water terecht. Voor de bepaling van de grootte van deze
piekafvoer is derhalve, naast eigenschappen van het rioleringsstelsel, onder andere de grootte
van het verharde oppervlak van belang. De grootte van het verharde oppervlak volgt uit de
grootte van het totale oppervlak en het percentage verharde oppervlak.

Een ander deel van de neerslag op het verharde oppervlak komt, evenals de neerslag op het
onverharde oppervlak, via de ontwateringsmiddelen in het afwateringsstelsel terecht. Hier is dus,
behalve de bergingscoëfficiënt, de draindiepte van belang. Naarmate de drains ondieper in de
grond liggen is de bijbehorende ontwerpafvoer groter.

7.6. Afkoppelings- en infiltratietechnieken
Dit onderwerp is van grote betekenis bij het bouw- en woonrijp maken. Door het rijk, de
provincies en de waterschapen wordt er sterk de nadruk op gelegd om het water binnen het
plangebied zo traag mogelijk af te voeren en indien mogelijk te laten infiltreren.

Bij afkoppeling wordt regenwater dat afstroomt van verharde oppervlakken via open of gesloten
leidingen direct afgevoerd naar het open water of naar infiltratiesleuven. Bij infiltratiesleuven kan
het water afhankelijk van de bodemgesteldheid en de grondwaterstand infiltreren naar het
grondwater of via de sleuf (vertraagd) worden afgevoerd naar het open water. Afkoppelings- en
infiltratietechnieken leiden er derhalve toe dat het regenwater wordt benut voor het watersysteem
binnen de stad. Bovendien wordt minder regenwater afgevoerd via de riolering naar een
rioolwaterzuiveringsinstallatie. In bijlage 7 wordt hier verder op ingegaan en worden diverse
technieken gepresenteerd.

7.7. Samenvattend
In dit hoofdstuk is een korte beschrijving van de stedelijke waterhuishouding aan de orde
geweest. De waterhuishouding wordt geregeld met behulp van middelen om het gebied te
ontwateren, af te wateren en indien nodig van water te voorzien. De ontwerpcriteria van deze
stelsels zijn besproken en verder is aandacht besteed aan de uitvoering en het beheer van de
ontwateringsmiddelen. Vervolgens is voor diverse grondsoorten aangegeven welke maatregelen
genomen kunnen worden om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.
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8. BESTAANDE WETGEVING OP HET GEBIED VAN STEDELIJKE WATERHUISHOUDING

8.1. inleiding
Er zijn verschillende wetten, reglementen en verordeningen van Rijk, provincie en andere
publiekrechtelijke lichamen die betrekking hebben op het kwantitatieve en kwalitatieve
waterbeheer in het stedelijk en landelijk gebied.

Hieronder wordt een aantal belangrijke wetten die betrekking heben op de (stedelijke)
waterhuishouding van een in te richten woonwijk gepresenteerd. Bijzondere aandacht wordt
besteed aan de per 1 november 2003 ingevoerde Watertoets in de Wet op de Ruimtelijke
Ordening. In paragraaf 8.3 wordt kort stilgestaan bij het door de Commissie Integraal
Waterbeheer gedane voorstel om taken en verantwoordelijkheden van partijen wettelijk vast te
stellen.

8.2. Bestaande wetten
Artikel 21 van de Grondwet kan worden genoemd omdat hierin één van de grondrechten is
verwoord: de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de
bescherming en verbetering van het leefmilieu. Specifieke wetten, die met betrekking tot de
waterhuishouding in het stedelijk gebied kunnen worden genoemd, zijn de volgende.

Woningwet
De (model)bouwverordening berust op de Woningwet. De meeste gemeenten hebben hun
bouwverordening gebaseerd op de modelbouwverordening van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. Hierin komt de grondwaterstand in een aantal artikelen aan de orde, bijvoorbeeld in
de artikelen 68, 162, 183, 294 en 383 (bijlage 7). Als begrip wordt de "normale hoogste
grondwaterstand" gehanteerd, zonder dat echter een nadere omschrijving van dit begrip wordt
gegeven.
Behalve het feit dat een combinatie van de artikelen 68 en 183 grondwater in de kruipruimte niet
uitsluiten, zijn deze bepalingen echter vooral bouwtechnisch van aard en derhalve niet goed
toegesneden op het voeren van een adequaat stedelijk grondwaterbeheer.

Wet op de Ruimtelijke Ordening
Het grondwaterbelang is in deze wet één van de belangen die bij de afweging wordt betrokken.
Uit deze wet vloeien structuurschema's zoals het Structuurschema Drink- en
Industriewatervoorziening, het streekplan en het bestemmingsplan voort. In deze plannen wordt
de planologische ordening van een gebied geregeld, en dus ook bijvoorbeeld de plaats en
oppervlakte van het open water.

Een streekplan geeft in hoofdlijnen de ontwikkelingen voor een deel van een provincie weer. In
een structuurplan wordt de toekomstige ontwikkeling van (een deel) van de gemeente
vastgelegd. In het algemeen wordt in streek- en structuurplannen geen aandacht besteed aan de
hydrogeologische gesteldheid van het terrein, het bouwrijp maken, of algemeen aan de
grondkosten. Een bestemmingsplan geeft de bestemming van de grond aan, met daaraan
verbonden voorschriften over het gebruik van de grond en de bebouwing. Het bestemmingsplan
is binnen de ruimtelijke ordening het enige juridisch direct bindende plan voor de burgers.

Het Besluit op de Ruimtelijke Ordening 1985 is een besluit ter uitvoering van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening. Volgens artikel 10 van dit besluit worden gemeentebesturen gehouden om,
waar nodig, overleg te plegen bij de voorbereiding van een structuurplan of een
bestemmingsplan met o.a. de bij het plan betrokken waterschapsbesturen. Volgens dit artikel
dient er dus waar nodig overleg te worden gevoerd. Dit betekent dat overleg tussen gemeente en
waterschap niet per definitie plaatsvindt, maar alleen dan wanneer de gemeente dit nodig acht.
Het tijdstip waarop het overleg dient plaats te vinden wordt in het genoemde artikel niet nader
omschreven.
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De Grondwaterwet (1981) is de enige wet die specifiek op het kwantitatieve grondwaterbeheer
is gericht. De Grondwaterwet is echter beperkt van strekking. De wet regelt
grondwateronttrekkingen (passief grondwaterbeheer), waarbij volgens artikel 1, lid 3 bepaalde
onttrekkingen zijn uitgezonderd: de wet is niet van toepassing "op het onttrekken van grondwater
bij ontwatering of afwatering van gronden”. Deze bepaling betekent dat voor deze onttrekkingen
geen vergunning is vereist. Bouwputbemalingen, waarbij met pompen grondwater wordt
onttrokken, vallen wel onder de werking van de Grondwaterwet. In de wet is niet geregeld wat er
gebeurt als de grondwateronttrekking wordt beëindigd. Het karakter van het vergunningstelsel
brengt met zich mee dat een vergunninghouder wel het recht heeft om te onttrekken maar niet de
plicht om de onttrekking te continueren. Dit betekent dat de eventuele invloed van een
grondwaterwinning op de ondiepe grondwaterstand niet als een vast gegeven kan worden
beschouwd. Een zogenaamd onttrekkingen bevorderend beleid is om deze reden al niet zinvol. In
de wet wordt derhalve alleen de verdeling van de grondwatervoorraad geregeld. De wet bevat
geen zorgplicht voor het handhaven van een bepaald grondwaterpeil. De Grondwaterwet
verplicht de provincie ter uitwerking van de wet tot het opstellen van een provinciaal
grondwaterplan en een provinciale grondwaterverordening.

Wet op de waterhuishouding
In de Wet op de waterhuishouding (1989) is de regelmatige verschijning van nota's en provinciale
beleidsplannen op het gebied van waterhuishouding en de regelmatige verschijning van
beheersplannen geregeld. In de nota's en de provinciale beleidsplannen moeten de functies van
respectievelijk de hoofd- en regionale watersystemen en de gewenste ontwikkelingen worden
beschreven en een algemene uiteenzetting worden gedaan van de aard en omvang van
maatregelen en voorzieningen. Ook moeten de financiële, economische en in een nota
ruimtelijke consequenties van het voorgestelde beleid aan bod komen.

Daarnaast moeten de provincies in hun provinciale plannen aandacht besteden aan het, in het
kader van de Grondwaterwet beschreven, te voeren grondwaterbeheer
De beheersplannen geven:
• een beeld van de functies van de oppervlaktewateren;
• een programma van maatregelen en voorzieningen die met het oog op de ontwikkeling,

werking en bescherming van het waterhuishoudkundig systeem nodig zijn. Ook zal in het
programma de bescherming van het milieu, de verwachte uitvoeringstermijnen en de
benodigde financiële middelen aan bod moeten komen.

Zowel de rijksoverheid, de provincies als andere waterbeheerders moeten regelmatig een
beheersplannen moeten opstellen.

Vierde Nota Waterhuishouding
Het huidige rijksbeleid rond water is weergegeven in de Vierde Nota Waterhuishouding (1998),
uitgebracht door de minister van Verkeer & Waterstaat. De hoofddoelstelling luidt: het hebben en
houden van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en
veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd. De
beleidsnota werkt met vier thema's: veiligheid, verdroging, emissies en waterbodems.
De nota geeft een extra accent aan veiligheid als reactie op de (bijna)overstromingen van de
grote rivieren die zich in 1993 en 1995 hebben voorgedaan. In een aparte beleidslijn Ruimte voor
de rivieren is dat beleid, gericht op het verhogen van de afvoercapaciteit van de rivieren,
weergegeven.

Watertoets
Per 1 november 2003 wordt een wijziging op het Besluit op de Ruimtelijke Ordening van kracht
waarmee de watertoets ook wettelijk verankerd wordt. De watertoets is ingevoerd om te zorgen
voor een goede afstemming tussen de diverse plannen binnen de ruimtelijke ordening. De
watertoets verplicht de diversen partijen om vanaf de planfase overleg met elkaar te plegen,
inclusief de waterbeheerder. In feite is de watertoets al op 14 februari 2001 van kracht. Op die
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datum heeft het Rijk, het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO), de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW), de ‘Startovereenkomst Waterbeheer
21ste eeuw’ ondertekend. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de ‘Watertoets’ vanaf het
moment van ondertekening door de betrokken partijen (rijk, provincies, gemeenten,
waterschappen) zal worden toegepast op alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen.

De ‘watertoets’ is een (proces)instrument om ruimtelijke plannen en besluiten te toetsen op de
mate waarin rekening is gehouden met waterhuishoudkundige aspecten. Het gaat daarbij onder
meer om aspecten als: voldoende ruimte voor water (berging, infiltratie, aan- en afvoer),
voldoende aandacht voor effecten op de ecologische waterkwaliteit (biologisch gezond), het
garanderen van de veiligheid (overstroming) en het voorkomen van te lage of te hoge
grondwaterstanden. De ‘Watertoets’ is niet alleen een ‘toets’ maar is het hele proces van
vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van ruimtelijke plannen en
besluiten. In het proces van de watertoets zijn speciale rollen weggelegd voor de initiatiefnemer
van het plan, voor de waterbeheerder(s) en voor de planbeoordelaar.

Uitvoering van de Watertoets vindt plaats binnen de bestaande wet- en regelgeving en op basis
van bestaand (water)beleid van het rijk, de provincies en de waterbeheerders. De watertoets
bevat zelf geen nieuw beleid of regelgeving voor water maar is alleen een handreiking voor de te
volgen processtappen. Uitvoering van de watertoets levert tijdens het proces onder meer de
hierna beschreven deelproducten op:

• Te toetsen aspecten: daarin legt de waterbeheerder in overleg/samenspraak met de
initiatiefnemer vast voor welke thema’s en aspecten toetsing van het betreffende plan
relevant is.

• Het wateradvies van de waterbeheerder, toegespitst op het betreffende plan.
• een op het wateradvies gebaseerde waterparagraaf in het plan, op te stellen door de

initiatiefnemer. Het doel van een waterparagraaf is een samenhangend beeld te geven van
hoe in een plan rekening is gehouden met duurzaam waterbeheer. Een beknopte beschrijving
van de kenmerken van het watersysteem geeft het benodigde inzicht in het functioneren van
het systeem.

8.3. Wettelijk voorstel
De taken en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen is
in geen enkel wet vastgesteld en wordt door diverse partijen als een probleem ervaren. Deze
problematiek wordt sinds meer dan dertig jaar gesignaleerd en tot de dag van vandaag is er niets aan
veranderd. Er bestaan wel recente plannen om een wettelijke verandering aan te brengen waarmee
de verantwoordelijkheid tussen gemeenten, provincies en waterschappen wordt afgestemd en beter
wordt geregeld (zie Nationaal Bestuursakkoord Water,  2 juli 2003). In deze Bestuursakkoord is
afgesproken dat de Commisie Integraal Waterbeheer (CIW) een advies zal voorbereid (2003) voor de
verdeling van de verantwoordelijkheden en bevoegheden met betrekking tot grondwater en het Rijk
zal het advies betrekken bij het opstellen van betreffende wet- en regelgeving. Het advies van de
Commisie Integraal Waterbeheer ligt in concept klaar (datum 26 augustus 2003). Dit voorstel wordt in
§12.5 gepresenteerd en besproken.

8.4. Conclusie
De watertoets is een belangrijk instrumentarium om de afstemming en het belang van het water
binnen de planvorming te waarborgen. Hierdoor kunnen belangrijke knelpunten al in de
initiatieffase gesignaleerd worden en kunnen voorwaarden en afspraken tussen de diverse
betrokkenen gemaakt worden. Niettemin wil ik hier al mijn kritische mening aangeven: ik ben van
mening dat het toepassen van de watertoets van weinig invloed zal zijn op de kwaliteit van het
bouwrijp- en van het woonrijpterrein. Deze mening is gebaseerd op het feit dat de
verantwoordelijkheid voor het stedelijke grondwaterbeheer als zodanig wettelijk niet is geregeld.
De provincies zijn alleen ‘passief’ grondwaterbeheerder, waaronder de vergunningverlening en
registratie van onttrekkingen en infiltraties wordt verstaan. Ook waterschappen en gemeenten
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zijn niet verplicht een terrein afdoende te ontwateren. Het ontwateren van het bouwperceel is (zie
bijlage 8 jurisprudentie) de verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar. Het belang van deze
perceeleigenaar wordt in het kader van het ontwikkelen van nieuwe bouwlokaties niet beschermd
en getoetst door geen enkele van de betrokken partijen. Het toepassen van de watertoets zal hier
weinig aan veranderen omdat tijdens de ontwikkelingsfase het toetsen van het ontwerp van het
uit te geven terrein door geen van de partijen tijdelijk wordt overgenomen.

Deze hierboven aangegeven problematiek wordt sinds meer dan twintig jaar gesignaleerd en tot
de dag van vandaag is er niets aan veranderd. Er bestaan wel recente plannen om een wettelijke
verandering aan te brengen waarmee de verantwoordelijkheid tussen gemeenten, provincies en
waterschappen wordt afgestemd en beter wordt geregeld (zie Nationaal Bestuursakkoord Water,
2 juli 2003). Dit voorstel wordt in hoofdstuk 12 besproken.
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Conclusie deel 1:
In deel 1 is ingegaan op diverse theoretische aspecten van het bouw- en woonrijp maken
gebaseerd op de bestaande literatuur betreffende dit vakgebied. Allereerst is getracht een
definitie te geven van het begrip bouw- en woonrijp maken. Gebleken is dat voor deze term geen
eenduidige definitie bestaat; de term wordt door alle betrokken partijen bij een bouwproces en
ook vanuit de theorie op verschillende wijze gebruikt. In de literatuur wordt bouwrijp maken vaak
gedefinieerd als de werkzaamheden die benodigd zijn om het terrein goed toegankelijk en
draagkrachtiger te maken. Er zijn geen kwaliteitseisen gesteld aan een bouwrijp terrein. Dit
betekent dat een bouwrijp terrein voor elk project kan verschillen, oftewel niet altijd van gelijke
kwaliteit is. De betrokken partijen dienen zich hiervan bewust te zijn. Voor sommige partijen,
zoals voor de aannemers, betekent een bouwrijp terrein dat dit terrein toegankelijk en
draagkrachtig dient te zijn voor de bouwbestemming. Niettemin is dit lang niet altijd het geval;
soms is een bouwrijp terrein direct geschikt om zonder aanvullende maatregelen te starten met
de bouw, terwijl in andere gevallen eerst aanvullende maatregelen genomen dienen te worden.
De onduidelijkheid over de verwachte kwaliteit van bouwgrond bij aanvang van de bouw kan tot
problemen leiden, omdat de betrokken partijen verschillende verwachtingen hebben van de
bouwrijpe grond. Een belangrijk gevolg van onvoldoende kwaliteit van de bouwgrond kan
bijvoorbeeld wateroverlast zijn. Gezien het feit dat er geen enduidige definitie bestaat van bouw-
en woonrijp maken heb ik zelf beide termen als volgt gedefinieerd:

In de door mij gehanteerde definitie van bouw- en woonrijp maken is er expliciet voor gekozen
om geen werkzaamheden te noemen die bij een bepaalde fase zouden moeten horen en géén
kwaliteitsbegrip te gebruiken, zoals ‘goed begaanbaar’ en ‘draagkracht’. Dit is gekozen om geen
verwachtingen te scheppen met betrekking tot de vraag wat een bouw- en woonrijp gemaakt
terrein zou moeten zijn. De kwaliteit van de bouwgrond na het gereed maken van de
bouwrijpfase of woonrijpfase dient afgesproken te worden tussen de uitgever en de koper van de
bouwrijpe grond. In deel 3 van dit rapport zal een voorstel worden gedaan om de mate van
‘bouwrijpheid’ te bepalen. Hierdoor zullen toch tussen uitgever van bouwgrond en koper hiervan
afspaken over de kwaliteit van het geleverde product gemaakt kunnen worden op basis van
meetbare kwaliteitseisen. Er bestaat een groot verschil tussen de mate van ‘bouwrijpheid’ op
basis van meetbare criteria en de term bouwrijp die door mij gedefinieerd is als een fase van het
bouwproces zonder het koppelen aan de term van minimale kwaliteitseisen. In dit rapport zal
onder een bouwrijp terrein worden verstaan een fase van het bouwproces zonder verdere
inhoudelijke eisen.

In hoofdstuk drie is ingegaan op het bouwproces, waarbij aandacht is besteed aan de rol, taken
en verantwoordelijkheden van de diverse betrokken partijen bij een bouwproces. Belangrijke
partijen die van directe invoed zijn op het bouw- en woonrijp maken zijn de gemeenten,
waterschappen en projectontwikkelaars. Bij het traditionele bouwproces worden de plannen door
de gemeente opgesteld om in overleg met het waterschap het waterhuishoudingsplan op te
stellen. Vervolgens wordt de grond gekocht door de projectontwikkelaar, die daarna de
woningbouw tot stand brengt door het inhuren van aannemers. Waterschappen zijn

Bouwrijp maken is de bouwfase uit het bouwproces van het tot stand komen van
een woningbouwlokatie. Het doel van de bouwrijpfase is het in zodanige toestand
brengen van een terrein dat erop gebouwd kan worden.

Woonrijp maken is de woonrijpfase uit het bouwproces van het tot stand komen
van een woningbouwlokatie. Het doel van de woonrijpfase is het in zodanige
toestand brengen van een terrein dat erop gewoond en beheerd kan worden.
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verantwoordelijk voor de afwateringsstelsels en gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bouw-
en woonrijp maken en voor de zorg voor de ontwatering en de riolering. Bestemmingsplannen
worden opgesteld door de gemeente, maar waterschappen hebben de bevoegdheid om hieraan
hun goedkeuring te onthouden.

In hoofdstuk 4 zijn de termen grond, bodem en diverse typen grondwater gedefinieerd. De
methode van bouwrijp maken wordt in belangrijke mate bepaald door de grondeigenschappen en
grondwaterstand. De samenstelling van de bovenste lagen van het bodemprofiel wordt over het
algemeen bodemgesteldheid genoemd en deze is vooral van invloed op de begaanbaarheid en
de draagkracht, de zetting, het groeimilieu en de doorlatendheid. Voor diverse typen grond zijn
de te verwachten karakteristieken weergegeven.

De gehanteerde criteria zoals die in de literatuur voor het bouw- en woonrijp maken zijn
aangegeven, zijn besproken in hoofdstuk vijf. In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat er aan de
inrichting van een woonwijk een aantal eisen wordt gesteld met betrekking tot onder andere en
de ontwateringdiepte van het gebied. De ontwateringsdiepte is belangrijk om een kwalitatief
hoogwaardige woonomgeving te creëren en is tevens van groot belang voor de
bouwwerkzaamheden tijdens de bouwrijpfase. Kabels en leidingen moeten worden aangelegd,
fundering moet worden gestort, etc., en dit alles moet gebeuren in een droge omgeving. Tijdens
de beheerfase dienen kabels en leidingen onderhouden te worden en woningen dienen geen
overlast te hebben van optrekkend vocht in de kruipruimte. Ook in deze fase is een droge
omgeving belangrijk. Een juiste ontwatering is ook nodig om opvriezingsgevaar van de wegen in
het gebied te voorkomen en is van belang voor de juiste draagkracht van de wegen.
Voor een aantal elementen van een woonwijk, zoals kabels en leidingen, kruipruimte onder een
woning, wegen en groenelementen, worden derhalve eisen gesteld ten aanzien van de maximale
grondwaterstand. Het feit dat een bouwrijp terrein is afgeleverd, betekent niet dat aan deze eisen,
die voortvloeien uit de theorie en hierboven zijn beschreven, is voldaan in de huidige praktijk van
bouw- en woonrijp maken. Dit onderwerp zal aan de orde komen in deel 2.

De methoden van bouw- en woonrijp maken cq. integrale ophoging/cunettenmethode worden in
hoofdstuk zes beschreven. Tevens worden de voor- en nadelen van beide bouwtechnieken in
kaart gebracht en geanalyseerd. Hieruit blijkt dat bij het integraal ophogen een kwalitatief betere
bouw- en woonomgeving wordt gecreëerd, maar dat deze methode gepaard gaat met hogere
kosten (2000 euro extra per woning bij het bouw- en woonrijp maken) ten opzichte van de
cunettenmethode. De kosten van de woningbouw zijn bij het integraal ophogen echter lager dan
bij de cunettenmethode, omdat het bouwterrein kwalitatief beter is waardoor de productiviteit over
het algemeen hoger ligt. De afweging tussen integraal ophogen en de cunettenmethode dient
zorgvuldig te worden gemaakt. Ook indien voor de cunettenmethode wordt gekozen, kan in veel
gevallen toch een acceptabel bouwterrein worden verkregen door het verbeteren van de
bodemgesteldheid. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het aanbrengen van een kleine laag zand
en reliëf voor het snel afvoeren van het regenwater op het bouwterrein. Het thema van het
verbeteren van de bouwgrond zal uitgebreid aan de orde komen in deel drie.

In hoofdstuk zeven tenslotte is het ontwerpen van het ontwaterings- en afwateringsstelsel
besproken en is de uitvoering en het beheer van ontwateringsstelsels aan de orde geweest. Een
goed ontwerp en de uitvoering hiervan is van primair belang om wateroverlast na oplevering van
de woningen te voorkomen. Bovendien is ook aandacht besteed aan het ontwateren van
bouwterreinen tijdens de woningbouw, een thema waaraan eigenlijk in de door mij
geraadpleegde literatuur in het geheel geen aandacht aan wordt besteed. In deel 2 wordt
bekeken hoe in de praktijk een stelsel ontworpen en uitgevoerd wordt en hoe wordt voorkomen
dat tijdens de bouwfase wateroverlast een probleem wordt.

In hoofdstuk acht is de bestaande wet- en regelgeving in relatie tot de eisen met betrekking tot
water en bouwrijpe terreinen geanalyseerd. Gebleken is dat de wet- en regelgeving weinig tot
geen duidelijke kaders aanreikt betreffende het bouwrijp maken van terreinen. Zo is de vraag wie
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zou moeten zorgdragen voor stedelijk grondwater niet wettelijk geregeld. In deel drie zal hierop
worden teruggekomen, waarbij met betrekking tot dit onderwerp aanbevelingen zullen worden
gedaan.

In deel 1 is derhalve de theoretische achtergrond gepresenteerd van het bouw- en woonrijp
maken. De vraag kan worden gesteld of deze theorie overeenkomt met de huidige praktijk van
het bouw- en woonrijp maken. Om deze vraag te beantwoorden, zal in deel 2 een
praktijkonderzoek worden gepresenteerd van een elftal recente bouwprojecten. Deze projecten
zijn geselecteerd door te streven naar een grote diversiteit van toegepaste technieken in relatie
tot de grondsoort en de waterproblematiek ter plaatse. Zodoende kan een gevarieerd beeld
worden geboden van de huidige bouwpraktijk en de problemen die hierbij spelen. Dit
praktijkonderzoek biedt daarnaast de mogelijkheid om de huidige bouwpraktijk te vergelijken met
de bouwpraktijk van 25 jaar geleden, waar eerder onderzoek naar is verricht.

In deel 3 tenslotte zullen de gesignaleerde praktijkproblemen besproken worden en zal getracht
worden een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de bouwpraktijk overeenkomt met de in
deel 1 gepresenteerde theorie. Tevens zullen aanbevelingen worden gedaan voor mogelijke
knelpunten in de uitvoeringspraktijk, in het bijzonder met betrekking tot de
wateroverlastproblematiek ten tijde van de bouw.
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DEEL 2: De Nederlandse praktijk van bouw-
en woonrijp maken
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DEEL 2: Het bouw- en woonrijp maken

In deel 1 zijn diverse aspecten van het bouw- en woonrijp maken aan de orde geweest en zijn
onder andere verschillende technieken besproken en normen en criteria aangegeven om een
kwalitatief goed bouw- en woongebied te realiseren. Maar hoe wordt in de Nederlandse praktijk
het vak uitgeoefend? Sluit de theorie en de praktijk op elkaar aan? In het volgende hoofdstuk zal
met behulp van het analyseren van een twaalftal projecten de praktijk van het bouw- en woonrijp
maken in beeld gebracht worden en vervolgens geanalyseerd worden.

Tenslotte zal in deel 3 op basis van de geconstateerde problemen uit de praktijk geprobeerd
worden om aanbevelingen te doen om voor een aantal gesignaleerde problemen oplossingen
aan te dragen.
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9. NEDERLANDSE PRAKTIJK VAN BOUWRIJP MAKEN

9.1. Inleiding
In hoofdstuk 5 en 7 zijn de normen voor onder andere de ontwateringsdiepte en ont- en
afwatering gepresenteerd. In dit hoofdstuk wordt een aantal projecten bestudeerd om een zo
realistisch en compleet mogelijk beeld te krijgen van de Nederlandse praktijk van het bouw- en
woonrijp maken. Deze enquête zal een soort herhaling zijn van een studie uit 1977 waarbij in
twaalf plaatsen in Nederland de wijze van bouw- en woonrijp maken is geïnventariseerd9.

Het doel van de enquête is om de huidige Nederlandse praktijk van het bouw- en woonrijp maken
in kaart te brengen. Hierbij komen onder andere aan de orde de relatie tussen water en
ruimtelijke ontwikkeling, de relatie tussen water, groen en gekozen bouwmethode,
bodemgesteldheid, de elementen en methoden van het bouw- en woonrijp maken, de wijze van
ontwatering en afwatering tijdens de bouwfase en de beheerfase, enzovoorts.

Elf lokaties zijn geselecteerd voor deze enquête, waarvan er drie meer uitgebreid zijn onderzocht
in verband met de wateroverlastproblematiek. In bijlage 14 is een omschrijving van de lokaties
gepresenteerd. In bijlage 15 worden de gegevens per project gepresenteerd in de vorm van
tabellen. In paragraaf 9.2 en 9.3 wordt de methodologie en de vraagstelling van de enquête
beschreven. Vervolgens worden in paragraaf 9.4 van een aantal onderwerpen uit elke tabel,
weergegeven in bijlage 15, de gegevens geanalyseerd door middel van het presenteren van de
gegevens in percentages en het vergelijken van de verschillen tussen het praktijkonderzoek van
nu en dat van 25 jaar geleden. Deze gegevens worden voor het gemak van de lezer in tabellen
weergegeven. Vervolgens worden deze gegevens geanalyseerd om vervolgens aandacht te
besteden aan een aantal andere gegevens uit de tabellen van bijlage 15. In paragraaf 9.5 wordt
een korte conclusie van het praktijkonderzoek gepresenteerd. In paragraaf 9.6 wordt een korte
samenvatting gepresenteerd van de gehouden interviews en in paragraaf 9.7 tenslotte wordt het
standpunt van elke betrokken partij uit het bouwproces in relatie tot wateroverlast weergegeven.

Beperkingen:
Met het gebruik en interpreteren van de gegevens dient voorzichtig te worden omgegaan. Een
aantal gegevens is waarschijnlijk niet altijd juist. Dit wordt onder andere veroorzaakt door:
• het feit dat tijdens de uitvoering van het project wijzigingen worden ingevoerd ten aanzien van

het ontwerp en dat deze daardoor (niet altijd) conform de onderhavige studie worden
uitgevoerd;

• eventuele interpretatiefouten van de gegevens door de onderzoeker;
• het feit dat geïnterviewden vaak niet op de hoogte zijn van alle aspecten van een project.

9.2. Methodologie
Schriftelijk is aan diverse gemeenten medewerking gevraagd om mee te werken aan deze studie.
De keuze van het te onderzoeken project is bepaald op basis van de omvang van het project en
de representativiteit van het project op de wijze van bouw- en woonrijp maken in Nederland. Als
uitgangspunt is getracht om projecten te selecteren die een aantal jaren geleden zijn opgeleverd
(circa 2 jaar geleden) en/of voor een deel nog in ontwikkeling zijn. Het voordeel hiervan is om alle
betrokkenen ‘in het veld’ te kunnen interviewen en alle voorbereidings- en bouwfasen vanaf de
eerste schop in de grond tot de beheerfase tegelijkertijd te kunnen onderzoeken voor een
bepaald project. In de hierboven tabel zijn de 11 bestudeerd woningbouwprojecten inclusief een
aantal gegevens weergegeven. In bijlage 15 zijn de volledige gegevens gepresenteerd. In bijlage
14 is een beschrijving van elke bouwlokatie gegeven.

                                               
9 Dijk, W. van, H. Hengeveld, A. Overwater (1977). Onderzoek naar de wijze van bouwrijp maken van

terreinen in een 12-tal gemeenten in Nederland. Lelystad: Rijksdienst voor de IJselmeerpolders.
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Aantal woningen Bodemopbouw Ophogen integraal
of cunetten

Almere-Tussen de
Vaarten

5600
(35 w./ha)

* 1m opgespoten zand
op 5m klei en zandige klei
hieronder zand

integraal

Amsterdam-De
Aker

3600
 (49w./ha)

9m klei met laagje veen en zand op
zand

integraal

Haarlemmermeer-
Floriande

6.500 4-8 klei of zavel met laagjes zand cunetten

Zeewolde-
Horsterveld N-
gebied

905
(22 w./ha)

deklaag 2,5 tot 3,0 m bestaat uit lagen
lichte klei, zavel en veen.

cunetten

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

4.300
(25w./ha)

Deklaag 0,1 tot 1,5 m zwaar klei,
daaronder 15m matig fijn tot matig
grofzand, daaronder 5 m klei en onder
zand

integraal

Ede-Kernhem 3500
(35w./ha)

Deklaag 0,25 tot 1m zwak tot matig
siltig middel fijn zand matig humeus,
hieronder 3,5m fijn, zwak siltig zand,
hieronder 0,5 tot 3m zandhoudende
leemlaag, daaronder 7 tot 10m matig
siltig zand.

cunetten

Roermond-Oolder
Veste

875
(16w./ha)

Deklaag 0,5 tot 5m bestaand uit: Lichte
klei en/of zandige klei,
Daaronder grind

integraal

Dronten-West 2500 Deklaag 2,5m klei met veen op zand cunetten

Leidschenveen 7038
(41.4w/ha)

10 m veen/klei met laagjes zand
0,5m veen
zand

integraal

Houten 6750
(34w./ha)

Westelijk gebied
Rivierklei 0 tot 2m
Gelaagd veen en klei 3 tot 5m
Zand
Oostelijk gebied
Rivierklei 1 tot 2m
Zand

Deel integraal en deel
cunetten

Schoonhoven-
Thiendenland

225
(20 w./ha)

2,5m veen daaronder 2m veen
houdende klei, daaronder 3m klei,
daaronder 1m basisveen, daaronder
10m zand

Cunetten

Tabel 9.0: Overzicht van bestudeerde projecten

Ter voorbereiding van de interviews is aan diverse betrokkenen (gemeenten,
projectontwikkelaars, etc.) gevraagd om achtergrondinformatie te verstrekken over de projecten.
Hierbij valt te denken aan het stedenbouwkundige plan, de overeenkomst tussen
projectontwikkelaar en gemeente, het rioleringsplan, waterhuishoudingsplan, grondonderzoek,
diverse relevante correspondenties tussen waterschap en gemeente, enzovoorts. Vervolgens
hebben gesprekken plaatsgevonden met een minimum aantal betrokkenen bij elk project om
aanvullende informatie in te winnen over de bestudeerde projecten.

Drie projecten waarbij wateroverlast tijdens het bouw- en woonrijp maken aan de orde was, zijn
uit de elf onderzochte bouwlokaties geselecteerd voor een extra uitgebreide analyse, zodat drie
verschillende situaties nader beschouwd zullen worden. De betrokken partijen zijn benaderd om
vanuit hun positie het project toe te lichten. De Vinex-lokatie Floriande (gemeente
Haarlemmermeer), Houten en Leidschenveen (gemeente Den Haag) zijn hiertoe gekozen. De
belangrijkste reden hiervan was dat zij alle drie zeer representatief zijn voor het bouwen in het
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westen van het land, waar de meeste bouwlokaties gesitueerd zijn. Er is voor gekozen om geen
lokatie te nemen waar sprake was van extreem veel wateroverlast, omdat dat vaak het gevolg is
van een bijzondere en unieke situatie die niet representatief is voor de meer gangbare situaties.
Om een voorbeeld van een dergelijke lokatie te geven, valt te denken aan de lokatie Getzewoud
(gemeente Haarlemmermeer), waar sprake is van een enorme kwel. Tijdens het leggen van een
aantal rioolstrengen is het onmogelijk geweest om de sleuf te bemalen en is de grond bevroren
om toch het riool te kunnen aanbrengen.

Door voor een project meerdere betrokken partijen te interviewen, wordt er een zo objectief
mogelijk beeld verkregen van de werkelijke problematiek rondom de wateroverlast bij het bouw-
en woonrijp maken. Dit onderdeel van mijn afstudeeronderzoek is gezamenlijk door mij en door
mijn werkgever Witteveen+Bos b.v. uitgevoerd waarbij afgesproken is om een aantal interviews
met behulp van een student-assistent van de TU-Delft te laten uitwerken.

Bij een project gaat het om onder andere de volgende betrokken partijen:
• gemeente;
• waterschap;
• projectontwikkelaar(s);
• aannemer(s);
• adviseur/ontwerper.

9.3. Toelichting vraagstelling enquête
De vragenlijst van de enquête is in beginsel voor alle betrokken partijen hetzelfde van opzet.
Deze basisvragen komen in iedere enquête terug, zodat er een vergelijking tussen de
antwoorden van de verschillende partijen gemaakt kan worden. Deze basisvragen worden per
project aangevuld met projectspecifieke vragen. Vooraf wordt achtergrondinformatie van het
project ingewonnen, zodat er gericht vragen kunnen worden gesteld over de problematiek binnen
het specifieke project. Bij deze projectspecifieke vragen wordt tevens onderscheid gemaakt
tussen de partijen aan wie de vragen worden gesteld. De basisenquête is zodanig opgebouwd
dat met een paar vragen de gewenste informatie op hoofdlijnen aan de orde komt, zodat er nog
tijd over is voor de projectspecifieke vragen.

Het eerste deel van de basisenquête heeft betrekking op het project en bouw- en woonrijp maken
in zijn algemeenheid. Het tweede deel heeft betrekking op de technische oplossingen van het
bouw- en woonrijp maken. Het derde deel handelt over het proces van het bouw- en woonrijp
maken. Hierbij komen de betrokken partijen en hun onderlinge relatie aan de orde. Het vierde
deel tenslotte heeft betrekking op de juridische kanten van het onderwerp. Hierbij wordt er
aandacht besteed aan de mogelijkheden en de onduidelijkheden op dit gebied.

9.4. Samenvatting tabellen
Op basis van de geleverde projectdocumentaties en interviews zijn door mij tabellen ingevuld.
Elke tabel heeft zijn eigen thema. Het doel hiervan is de gehanteerde techniek en de normen
tussen de verschillende projecten te kunnen vergelijken. Er is naar gestreefd om zo veel mogelijk
dezelfde structuur te handhaven als die van het onderzoek uit 1977 van de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders. De belangrijkste reden hiervoor is om op eenvoudige wijze de evolutie van de
gehanteerde normen en technieken te kunnen volgen. Hieronder volgen een samenvatting en
conclusie van de gehanteerde normen uit het Nederlandse praktijkonderzoek. In bijlage 15 zijn
de volledige gegevens gepresenteerd. In bijlage 14 is een beschrijving van elke bouwlokatie
gegeven en zijn de verslagen van de opgenomen interviews opgenomen.

Een aantal gegevens van de tabellen van bijlage 15 zijn in onderstaande tabellen samengevat.
Hierbij zijn alleen een aantal gegevens op statistische wijze gepresenteerd van onderwerpen die
op een of andere manier van betekenis zijn in het kader van mijn afstudeerverslag. Vervolgens
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zijn een aantal gegevens van de tabellen toegelicht om uiteindelijk een aantal onderwerpen van
het onderzoek van 1977 en van 2003 met elkaar te vergelijken.

9.4.1. Algemene gegevens

Aantal geplande woningen [w.]
7000�w. 4000�w.<7000 1000�w.<4000 w.<1000

2003 9% 1van11 35% 4van11 28% 3van11 28% 3van11
1977 33% 4van12 33% 4van12 33% 4van12 0% 0van12

Percentage van geplande woningen dat al is opgeleverd [w.]
w. >75% 40<w.<75% 0<w.<40% w.=0%

2003 28% 3van11 45% 5van11 9% 1van11 18% 2van11
1977 Niet aangegeven

Percentage open water [w.]
w.�3% 3<w.�6% 6<w.�9% w.>9%

2003 18% 2van11 28% 3van11 45% 5van11 9% 1van11
1977 17% 2van12 58% 7van12 25% 3van12 0% 0van12

Tabel 9.1: percentage oplevering, aantal woningen en percentage open water10

Opmerkingen op tabel 9.1:
Bijna alle bestudeerde projecten (onderzoek 2003) vallen onder het Vinex-beleid. Het betreft
voornamelijk grote uitbreidingslokaties in het westen van het land. De meeste bestudeerde
lokaties zijn in een vergevorderd stadium en zullen binnen een paar jaar volledig gereed zijn.
Twee uitzonderingen hierop zijn de projecten de Groote Wielen in Den Bosch en Oolder Veste bij
Roermond, waar het eerste deelplan momenteel bouwrijp wordt gemaakt. De
hoofdstructuurplannen zijn voor de meeste lokaties rondom 1995-1998 opgesteld, waarna de
uitwerking en uitvoering plaatsvindt.

Drie van de elf bestudeerde projecten zijn van kleine omvang: Zeewolde (905 woningen),
Roermond (875 woningen) en Schoonhoven (225 woningen). Het tevens selecteren van kleine
lokaties was voor mij interessant om een uitspraak te kunnen doen over het ontwikkelen van
grote en kleine uitbreidingslokaties voor wat betreft de wijze van bouw- en woonrijp maken.
Hierop zal in de conclusie verder worden ingegaan. Verder verschilt de omvang van de lokaties
niet sterk tussen het onderzoek van 1977 en die van 2003.

Het percentage open water varieert tussen 3% (Almere en Ede) en 15% (Schoonhoven). Het
laatste percentage komt uit de eis van het waterschap om hetzelfde wateroppervlak te creëren
als in het bestaande landbouwgebied aanwezig is. Het percentage van Almere van 3% is ook niet
representatief voor de gemiddelde Nederlandse woonwijk. Dit lage percentage is tot stand
gekomen door het toestaan van hoge peilstijgingen (0,60m periodiciteit 1x10 jaar) die ook niet
representatief zijn voor de Nederlandse praktijk (0,30m periodiciteit 1x10 jaar). In het geval van
Ede is het percentage wateroppervlak vrij klein te noemen, maar dit moet gezet worden tegen het
zeer hoge percentage gerealiseerde waterberging in het plangebied (wadi’s en infiltratiekoffers).
Bij de meeste projecten ligt het percentage open water tussen 5,5 en 8% wateroppervlakte. Uit
het onderzoek van 1977 blijkt dat het percentage open water kleiner was dan in 2003. Zoals is te
zien in tabel 9.14, was de toegestane peilstijging (in 1977) en afvoer vanuit het stedelijk gebied
naar het landelijk gebied toen groter dan van de huidige situatie gezegd kan worden.

                                               
10 Zie ook bijlage 15
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Overige opmerkingen (over tabel 1, bijlage 15)
Het percentage verharde en onverharde oppervlakte ligt in dezelfde orde van grootte tussen
beide onderzoeken, te weten tussen de 40% en de 60% .Niet duidelijk is of dit percentage de
werkelijkheid representeert of dat dit een doelstelling is. Dit percentage is meestal op basis van
het stedenbouwkundige plan bepaald en dient als basis te gelden voor het opstellen van het
riolerings- en het waterhuishoudingsplan. Het waterhuishoudingsplan wordt vaak opgesteld op
basis van een concept-inrichtingsplan en wordt meestal niet geactualiseerd.

De woningdichtheid ligt tussen de 16 en 49 woningen per hectare in 2003. Bij de grote Vinex-
lokaties in het westen van Nederland ligt het percentage in de orde van 40 woningen  per hectare
en buiten de Randstad is de dichtheid gemiddeld de helft hiervan (de woningdichtheid is niet
aangegeven in het onderzoek van 1977).

De aangenomen bezettingsgraad van de woningen ligt tussen de 2,3 en de 3. Een hoge
bezettingsgraad wordt aangehouden buiten de Randstad en een lage bezettingsgraad in de
Randstad. De bezettingsgraad van de woningen was bij het onderzoek van 1977 altijd boven de
3 en nu wordt altijd een cijfer kleiner dan 3 aangehouden. Hiermee is ook de maatschappelijke
trend met betrekking tot gezinssamenstelling te zien.

Tabel 2: Organisatie

Type organisatie
conventioneel privaat PPS

2003 73% 8van11 18% 2van11 9% 1van11
1977 Niet aangegeven

Tabel 9.2: Organisatie

Opmerkingen over tabel 9.2:
Het organisatorisch proces is vrij conventioneel. De gemeente ontwerpt en verkoopt de
bouwgrond aan projectontwikkelaars. Bij bijna alle bestudeerde projecten is een groot gedeelte
van de bouwgrond handen van de projectontwikkelaar. Op basis van een bouwclaimmodel11

wordt de grond verkocht aan de gemeente in ruil voor bouwrecht.

Een interessante uitzondering is de Vinex-lokatie Leidschenveen (gemeente Den Haag, vroeger
gemeente Leidschenveen), waar het gehele ontwikkelingstraject en bouwproces in handen is van
een ontwikkelingsmaatschappij en waarbij de gemeente aandeelhouder is met een aantal
projectontwikkelaars (PPS). Een andere maar vergelijkbare constructie is die van IJburg in
Amsterdam (niet onderzocht). Het ontwikkelen van de twee kleinste lokaties (Schoonhoven en
Roermond) wordt door één projectontwikkelaar gedaan, waar de gemeente na de realisatie van
het plan de openbare ruimte overneemt van de marktpartijen voor een symbolisch bedrag. In de
overeenkomst tussen projectontwikkelaars worden afspraken gemaakt betreffende de inrichting
en de kwaliteit hiervan in de initiatieffase van het project. In het onderzoek van 1977 zijn geen
gegevens beschikbaar betreffende de organisatie. Daardoor kunnen geen vergelijkingen gedaan
worden.

Overige opmerkingen (over tabel 2, bijlage 15)
De uitgevoerde onderzoeken om het project voor te bereiden bestaan uit twee categorieën;
verplicht onderzoek en onderzoek dat specifiek bij het ontwikkelen van een bepaald plangebied
verplicht is of op eigen initiatief wordt uitgevoerd. Tot het eerste type behoort het bodem-

                                               
11 Bouwclaimmodel: dit model komt er op neer dat elke marktpartij zijn grond verkoopt aan de gemeente en

dat vervolgens wordt afgesproken hoeveel elke marktpartij mag bouwen. Als de grond bouwrijp is wordt
de grond verkocht aan de marktpartijen.
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milieuhygiënisch onderzoek. Een voorbeeld van een onderzoek dat meestal niet wordt uitgevoerd
is het wateronttrekkingsonderzoek van Ede. Een belangrijk onderzoek in het kader van dit
afstudeerwerk is het waterhuishoudingsplan en ontwateringsplan. Voor beide geldt: de kwaliteit
en het uitwerkingsniveau ervan verschilt enorm veel van elkaar. Het waterhuishoudingsplan is
voor alle bestudeerde projecten opgesteld en het ontwateringsplan in uitzonderlijke gevallen.

Het adviesbureau heeft bij alle projecten een zeer grote rol als opdrachtnemer en adviseur van
de gemeente. Een uitzondering hierop is de gemeente Amsterdam, waar bijna alle ontwerpen
door de interne adviesdienst uitgevoerd worden. Gegevens betreffende de hierboven genoemde
onderwerpen ontbreken in het onderzoek van 1977.

Tabel 3: Algemene gegevens betreffende bodemgesteldheid en waterhuishouding

Plan is onderdeel van een polder
ja nee Niet bekend

2003 73% 8van11 18% 2van11 9% 1van11
1977 92% 11van12 8% 1van12 n.v.t.

Tabel 9.3: Poldergebied

Opmerkingen over tabel 9.3:
In bovenstaande tabel is te zien dat de meeste stadsuitbreidingen plaatsvinden in
poldergebieden. In tabel 3 van bijlage 15 zijn tevens de gegevens gepresenteerd betreffende de
bodemopbouw en gegevens zoals de aanwezige drooglegging in de bestaande situatie. Deze
gegevens zijn belangrijk voor interpretatie van de tabellen die later zullen worden gepresenteerd.
Bij het vergelijken van de grondopbouw tussen de onderzochte twaalf projecten in 1977 en de
twaalf bestudeerde projecten in het kader van mijn afstudeerscriptie kan ik concluderen dat de
‘kwaliteit’ van de lokaties niet beter was dan die van nu. Vaak wordt aangegeven dat de in
ontwikkeling zijnde bouwlokaties van nu op veel slechtere bodemgesteldheid gesitueerd zijn. In
deze conclusie kan ik mij –op basis van de beschikbare gegevens- niet vinden. Het onderzoek
van 1977 en van mij zijn echter te gering van omvang om harde conclusies hierover te trekken.

Overige opmerkingen (over tabel 3, bijlage 15)
De lokatie Houten onderscheidt zich door het feit dat deze op de Utrechtse Heuvelrug gesitueerd
is en daardoor veel verschillende waterpeilen in stand worden gehouden. De grondopbouw en
maaiveldhoogtes variëren in Houten ook veel. Alle andere lokaties hebben een vrij constante
bodemopbouw binnen het te ontwikkelen plangebied. Alle lokaties zijn gesitueerd op
landbouwgrond met diverse karakteristieken wat betreft bodemopbouw en waterhuishoudingen.

Interessant is dat één lokatie heel anders gesitueerd is, namelijk aan de Maas bij Roermond,
waar het maaiveld op 19m +NAP is en het waterpeil van de Maas een extreme hoogte heeft van
21,71m +NAP bij een herhalingskans van 1 per 1250 jaar (normaal circa 16,90m +NAP). De
problematiek rondom het ontwikkelen van deze lokatie is daardoor heel anders.

De rol van het water ‘als ordenend principe’ kan niet afgeleid worden van het door mij gehouden
praktijkonderzoek. Het water ‘als ordenend principe’ zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het
opstellen van het stedebouwkundig plan. De gehanteerde ontwerprichtlijnen en  bij het opstellen
van het stedebouwkundige plan zijn in het onderzoek van 1977 en van 2003 buiten het
onderzoeksveld gebleven.
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Tabel 4: Elementen van het bouwrijp maken en woonrijp maken

Aanbrengen van definitieve bestrating in de bouwrijpfase
wel niet

2003 0% 0van11 100% 11van11
1977 42% 5van12 58% 7van12

Aanbrengen nutsvoorzieningen in de bouwrijpfase
wel niet

2003 91% 10van11 9% 1van11
1977 82% 9van12 18% 3van12

Aanbrengen open water tijdens de bouwrijpfase
100% gedeeltelijk Niet bekend

2003 27% 3van11 55% 6van11 18% 2van11
1977 Niet aangegeven

Aanbrengen kolken, enzovoorts in de bouwrijpfase
wel geen Niet bekend

2003 18% 2van11 73% 8van11 9% 1van11
1977 Niet aangegeven

Aanbrengen bouwstraten in de bouwrijpfase
wel niet

2003 100% 11van11 0% 0van11
1977 84% 11van12 16% 2van12

Tabel 9.4: aantal elementen uit de bouwrijpfase

Opmerkingen over tabel 9.4:
In 2003 wordt door alle gemeenten een scheiding gemaakt tussen bouw- en woonrijp maken. Bij
sommige gemeenten wordt een derde fase in het proces toegevoegd: die van het ophogen, zoals
bij Almere en Roermond. In het geval van Almere is dat veroorzaakt door het feit dat de ophoging
3 jaar voor het bouwrijp maken uitgevoerd dient te worden in verband met de benodigde
zettingstijd. Bij andere gemeenten is het integraal ophogen van het terrein een onderdeel van het
bouwrijp maken, zoals in Amsterdam, Leidschenveen en Houten. Misschien is een interessant
verschil dat in 1977 wordt aangegeven dat in de bouwrijpfase bij 5 van de 12 gemeenten de
definitieve bestrating aangebracht wordt. Het lijkt op grond hiervan alsof de werkzaamheden in
één fase werden uitgevoerd.

Bij alle bestudeerde projecten worden alle distributieleidingen van de nutsbedrijven en de
riolering in de bouwrijpfase aangebracht, met uitzondering van Amsterdam waar al deze
infrastructuur (met uitzondering van onderhoud riool) in de woonrijpfase aangebracht worden.
Volgens de gemeente is dat om schade te voorkomen. Het lijkt ook zo dat deze keuze mede
bepaald is door de verdergaande specialisatie binnen de gemeente Amsterdam. In Amsterdam is
de opdrachtgever van de rioolwerkzaamheden niet dezelfde als die van het bouwrijp maken.

Het opgraven van de grachten wordt altijd genoemd als werkzaamheden die behoren bij de
bouwrijpfase. Tijdens de interviews is naar voren gekomen dat vaak niet al het geplande open
water wordt aangelegd. Bij het aanbrengen van het open water wordt vaak niet volledig
ontgraven tijdens de bouwrijpfase. Als reden hiervan wordt aangegeven dat ruimte ontbreekt voor
bijvoorbeeld ketenparken. Het afwerken van de grachten wordt in alle bestudeerde projecten
tijdens de woonrijpfase uitgevoerd. Geen gegevens zijn hierover beschikbaar in het onderzoek
van 1977.
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Als drainage nodig is in de openbare ruimte wordt deze in alle projecten aangebracht tijdens het
bouwrijp maken. Het ontwateren van uitgeefbare terreinen wordt, met uitzondering van Almere,
Ede en Amsterdam, als de verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar gezien. Twee
gemeenten brengen ook tijdens de bouwrijpfase afwateringsmiddelen aan om het hemelwater
van de bouwwegen te kunnen afvoeren. De gemeente Dronten geeft de voorkeur aan een
straatkolk in het midden van de bouwweg en de gemeente Zeewolde aan een standpijp met
gaten erin en beschermd door een geotextiel eromheen om te voorkomen dat vuil het riool
verstopt.

In alle bestudeerde projecten (2003) wordt de definitieve bestrating in de woonrijpfase
aangebracht. In het onderzoek van 1977 wordt aangegeven dat bij twee lokaties het aanleggen
van de bouwwegen geen onderdeel is van het bouwrijp maken. Deze dient aangebracht te
worden door de aannemer. Deze werkwijze is door mij nu nergens geconstateerd.

Overige opmerkingen (over tabel 4, bijlage 15)
De benodigde ontwatering wordt altijd aangebracht tijdens de bouwrijpfase. Dit geldt alleen voor
de geprojecteerde drainage in het openbare gebied. Benodigde drainage op uitgeefbare terreinen
wordt in het algemeen niet aangebracht tijdens de bouwrijpfase.

Tabel 5: Straat-, vloerpeilkeuze en bouwen met of zonder kruimpruimte

Hoogteverschil tussen straat- en vloerpeil [h.]
h.<30cm boven
straat

h.=30cm boven
straat

h>30cm boven
straat

?

2003 45% 5van11 27% 3van11 9% 1van11 18% 2van11
1977 Niet aangegeven

Bouwen met of zonder kruimpruimte
met Niet toegestaan

2003 82% 9van11 18% 2van11
1977 Niet aangegeven

Tabel 9.5: hoogteverschil tussen straat- en vloerpeil en bouwen met of zonder kruipruimte

Opmerkingen over tabel 9.5:
De landelijke praktijk lijkt zo te zijn dat het vloerpeil tussen de 25 en 30cm boven het straatpeil
ligt. Alleen in Almere is het verschil veel kleiner, namelijk 0,1m. De reden hiervan is dat de
verwachte zetting in de orde van 15 cm is. Na circa 10-15 jaar is het verschil tussen straat- en
vloerpeil ongeveer 0,25m. In Roermond wordt uitgegaan van een verschil van 0,5m. De reden
hiervan is niet expliciet aangegeven, maar ik kan me voorstellen dat het verband houdt met de te
verwachten hoogwaterstand van de Maas.

Kruipruimte wordt bijna altijd aangebracht. In de twee projecten waar gebouwd wordt zonder
kruipruimte (Roermond en Ede)  is dit het gevolg van de eisen uit het bestemmingsplan.
Projectontwikkelaars en aannemers bouwen liever met kruipruimte, ook als het (iets) duurder is.

Overige opmerkingen (over tabel 5, bijlage 15)
De reden van de keuze van het straatpeil is per project anders:
Almere: de dikte van de toe te passen integrale ophoging wordt bepaald op basis van

de restzettingseis van 20cm in 30 jaar;
Amsterdam: integraal ophogen zonder toepassing van drainage in de beheerfase en de eis

van een ontwateringsdiepte van 0,20m onder de kruipruimte;
Haarlemmermeer: het polderpeil is gekozen op 5,45- (bestaande situatie: winter, 6,00- en zomer

5,85-). Met een polderpeil van 5,45- is de kwelintensiteit nihil en de infiltratie
beperkt tot een minimum. Daardoor wordt de waterkwaliteit beter. Een andere
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uitgangspunt is dat de drooglegging 1,20 m bedraagt. Het nieuwe maaiveld
komt hierdoor op ongeveer 0,25m boven het bestaande maaiveld en er kan
gewerkt worden met een (bijna) gesloten grondbalans;

Zeewolde: het polderpeil is gekozen op 4,75- (bestaande situatie is 5,20-). Met een
polderpeil van 4,75- is de kwelintensiteit beperkt en de waterkwaliteit beter.
Een ander uitgangspunt is dat de droogleggingsdiepte 1,20 m bedraagt en er
wordt gewerkt met een gesloten grondbalans;

’s-Hertogenbosch: Op basis van een Maaswaterstand die 1:1250 jaar optreedt, is de
maaiveldhoogte bepaald op 0,10m boven de hoogste grondwaterstand die
dan optreedt;

Ede:                       niet duidelijk;
Roermond: op basis van een Maaswaterstand die 1:1250 jaar optreedt, is de

maaiveldhoogte bepaald op 0,10m boven de hoogste grondwaterstand die
dan optreedt (integraal ophogen);

Dronten: op basis van grondbalans;
Leidchenveen: maaiveldhoogte op basis van droogleggingseis van 1,20 m. (integrale

ophoging met grond en zand t.p.v. wegen);
Houten: gesloten grondbalans in combinatie met de droogleggingseis van 1,30m. (dus

gedeeltelijk cunetten en gedeeltelijk integrale ophoging met zand of grond);
Schoonhoven: Maaiveldhoogtes op basis van droogleggingseis van 0,80m en op basis van

grondbalans.

In het onderzoek van 1977 worden als droogleggingseis diverse maten gegeven, variërend van 1
tot 2 m. In het onderzoek van 2003 wordt bij alle projecten aangegeven, met uitzondering van
één project, dat de minimum drooglegging 1,20 m bedraagt.

Tabel 6: Wel of niet ophogen met zand

Integraal of cunettenmethode
integraal cunetten combinatie

2003 45,5% 5van11 45,5% 5van11 9% 1van11
1977 42% 5van12 33% 4van12 25% 3van12

Tabel 9.6: Integraal of cunettenmethode

Opmerkingen over tabel 9.6:
Tabel 9.6 geeft een goed overzicht van de methode-keuze tussen het onderzoek van 1977 en
2003. Zo te zien zijn er weinig verschillen. Toch wil ik hier een aantekening plaatsen. Van de
projecten waar integrale ophoging toegepast is, zoals hierboven al aangegeven, is er één
gedeeltelijk uitgevoerd met vrijgekomen grond. Uit het onderzoek van 1977 blijkt dat het
toepassen van de cunettenmethode vaak gepaard ging met een peilverlaging. In 2003 wordt er
vaak juist naar gestreefd om het peil te verhogen, dit in verband met het feit dat de waterkwaliteit
zo kan worden verbeterd. Aangezien elk project uniek is, blijft de vraag: zou de keuze tussen
integraal ophogen en de cunettenmethode voor precies hetzelfde project gelijk zijn in 1977 en in
2003? Een antwoord hierop heb ik niet; nader onderzoek naar deze vraag wordt aanbevolen.

De keuze integraal ophogen of het toepassen van de cunettenmethode hangt af van enerzijds de
mogelijkheid om de droogleggingseisen te realiseren en anderzijds deze eisen te realiseren
tegen minimale kosten.

Alleen Almere geeft aan dat in deze afweging de begaanbaarheid van het bouwterrein en het
realiseren van een hoge bouwproductie een rol speelt bij deze afweging.

De afweging om het terrein op te hogen met grond en zand ter plaatse van de cunetten in
Leidschenveen is volgens de betrokkenen gebaseerd op een economische overweging, maar er
zijn geen berekeningen gemaakt. Of het echt goedkoper is, is voor mij nog maar de vraag. Om
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de zetting te versnellen zijn veel overhoogten (van grond) aangebracht en vervolgens verwijderd.
Een belangrijke voorwaarde om een terrein te kunnen ophogen met zand t.p.v. de cunetten en
grond op het overige gedeelte is dat het definitieve inrichtingsplan beschikbaar moet zijn. In het
geval van Leidschenveen was dat niet het geval en daardoor was niet genoeg tijd beschikbaar
voor zetting en moest men derhalve overgaan tot een methode van versnelde zetting. Met een
integrale ophoging met zand is alleen de plangrens belangrijk en geen verkavelingplan en
hierdoor kan de ophoging eerder plaatsvinden. Hierdoor is genoeg tijd beschikbaar om de
benodigde zetting te bereiken zonder het toepassen van versnelde zetting.

De doorlatendheid van de bodem ter plaatse voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden wordt
zeer zeldzaam aangegeven en onderzocht. Bij alle bestudeerde projecten is de invloed van de
bouwwerkzaamheden op de doorlatendheid (afname of toename) van de grond niet ter sprake
gekomen. Het lijkt of indien –na voltooiing van de zetting- de drooglegging 1,20 is, het niet nodig
is om het terrein op te hogen. Als voorbeeld hiervan wil ik Houten noemen, waar wordt
aangegeven dat het niet nodig is om op te hogen omdat de drooglegging voldoende is. Bekend is
wel dat de doorlatendheid zeer gering is (eigenlijk ondoorlatend) en er geen onderzoek en
berekening uitgevoerd wordt om de benodigde ontwateringsdiepte te realiseren. Er wordt van
uitgegaan dat een drain in de cunetten voldoende is en dat het uitgeefbare terrein de
verantwoordelijkheid van derden is.

Overige opmerkingen (over tabel 6, bijlage 15)
Als kwaliteit van het te leveren zand voor ophoging en cunetten wordt in het algemeen de
standaard 95 als norm genoemd. In 1977 was de R.W.S. standaard genoemd, wat eigenlijk
hetzelfde is. Over het algemeen vindt integrale ophoging door middel van spuiten en het
aanbrengen van zand in de cunetten bij het toepassen van de cunettenmethode plaats door
middel van vrachtvervoer.

Tabel 7: Integraal en selectief ophogen

Ophoogmaat bij integrale ophoging [h.]
h.<1,0m 1,0�h.<1,50m 1,5�h.<2,0m

2003 33% 2van6 50% 3van6 17% 1van6
1977 12,5% 1van8 62,5% 5van8 25% 2van8

Tabel 9.7: ophoogmaat bij integrale ophoging

Opmerkingen over tabel 9.7:
Groot verschil is hier te constateren in de mate van ophogen bij de integrale ophoging tussen
1977 en 2003. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de gehanteerde mate van drooglegging
die in het algemeen groter was in 1977 dan in 2003. Bij ophoging wordt de dikte hiervan bepaald
op basis van de zetting en de te realiseren maaiveldhoogte.

Overige opmerkingen (over tabel 7, bijlage 15)
Voor wat betreft de dikte van de cunetten: alle gemeenten hanteren voor hoofdwegen hetzelfde
cunetten (0,90 tot 1,00m). Voor woonwijkstraten variëren de aangebrachte cunetten tussen
0,50m (Dronten) en 0,90m in Zeewolde. Voor voetpaden wordt een cunettenhoogte
aangehouden van 0,50m of meer. Constructief gezien is een minder dik zandpakket zeker
mogelijk, maar gezien de wens om de kabels en leidingen in zand aan te brengen en het feit dat
deze over het algemeen in de voetpaden gesitueerd zijn, is de dikte van het zandpakket groter
dan wat constructief wenselijk is.
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Tabel 8: Uitgeefbare terreinen

Opmerkingen (over tabel 8, bijlage 15)
Bij bijna alle gemeenten betekent bouwrijp maken: het aanbrengen van de bouwwegen, kabels
en leidingen, het ontwateren van het openbare gebied en het egaliseren van het uit te geven
terrein op één peil. Ook als tijdens de voorbereiding blijkt dat het aanbrengen van
grondverbetering en/of ontwateringsmiddelen op het uitgeefbare terrein benodigd zijn om
voldoende draagkracht te realiseren, wordt dit door de gemeenten aan de projectontwikkelaar
overgelaten. Alleen Amsterdam is van mening dat zij dienen te zorgen dat het héle gebied aan de
ontwateringseisen voldoet (dus ook aan het begin van de bouwfase). Het waterschap van
Amsterdam en de gemeente zijn het er met elkaar over eens: zij dienen er in het ontwerp
rekening mee te houden om een kwalitatief goed bouw- en woonterrein te realiseren voor de
toekomstige bouwers en bewoners.

Interessant is dat in Haarlemmermeer afgesproken is dat het ontgraven van het bouwblok (ten
behoeve van de kruimpruimte) uitgevoerd zal worden door de gemeente gelijktijdig met het
grondwerk van het bouwrijp maken. De kosten worden gedragen door de projectontwikkelaar.
Het grote voordeel hiervan volgens de diverse betrokkenen is dat de bouwwegen niet worden
beschadigd door het grondtransport.

Tijdens het bouwen van de woningen wordt vaak een drainbuis aangelegd om tijdens de bouw en
na de bouw het ontwateren van de kruipruimte te realiseren. Soms wordt een ringdrainage en
soms een bouwblokdrainage aangebracht. Uitvoeringsnormen en onderhoudsmogelijkheden van
de aangebrachte drainage lijken volledig te ontbreken.

Aan het begin van de woningbouw, na het ontgraven van de kruimpruimte, wordt een laag zand
aangebracht onder de kruipruimte in wording. Dikte- en kwaliteitseisen lijken tevens te ontbreken.

Er wordt geen aandacht besteed in het onderzoek van 1977 aan de uitgeefbare grond. Daardoor
kan geen vergelijking gemaakt worden.

Tabel 9: Fasering bouw- en woonrijp maken

Tijdstip [t.] bouwrijp maken voor de bouwfase (praktijk)
T�1jaar 1<T�2jaar T>2jaar

2003 91% 10van11 0% 0van11 9% 1van11
1977 58% 7van12 25% 3van12 17% 2van12

Woonrijp maken gereed bij oplevering woningen (streven)
WRM gereed bij
oplevering

WRM na oplevering (nog) niet bekend

2003 55% 6van11 36% 4van11 9% 1van11
1977 Niet aangegeven

Tabel 9.8: tijdstip bouw- woonrijp maken

Opmerkingen over tabel 9.8:
Het tijdstip van het bouwrijp maken voor de aanvang van de bouw varieert sterk: tussen de 1
maand en de 3 jaar. De voornamelijkste reden hiervan zijn de restzettingseisen en de te
verwachten zetting in een bepaald gebied. In sommige gevallen kan de woningbouw niet van
start gaan door het simpele feit dat het terrein nog niet bouwrijpgereed is. De reden hiervan is
voornamelijk dat het bestek van het bouwrijp niet gereed is omdat de gegevens niet op tijd
beschikbaar zijn, zoals het definitieve inrichtingsplan en de materiaalkeuzes. Het op de markt
brengen van een bestek neemt een bepaald aantal weken in beslag afhankelijk van de gekozen
of verplichte aanbestedingsprocedure. Dat geldt niet voor het woonrijp bestek omdat hiervoor in
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het algemeen voldoende tijd beschikbaar is. Verschil is te constateren, tussen 1977 en 2003, in
het tijdstip van het integraal ophogen voor de omvang van de woningbouw. Dit wordt onder
andere veroorzaakt door het verschil in de dikte van ophoging tussen beide onderzoeken. In het
algemeen: hoe dikker de ophoging, hoe meer tijd benodigd is om de restzettingseis te bereiken.

Interessant is ook op welk tijdstip het woonrijp maken dient gereed te zijn: is het de bedoeling om
het WRM gereed te hebben bij de oplevering van de eerste woningen of gaat men pas aan de
slag met het WRM als alle woningen opgeleverd zijn? Zes gemeenten geven aan dat de planning
wordt opgesteld met als doel: ‘huisje klaar, straatje klaar’. In de praktijk blijkt dat het vaak toch
niet mogelijk is, aangezien de straat vaak nog niet vrij is van bouwverkeer. In dit geval wordt bij
alle gemeenten als minimum gehanteerd dat het trottoir in ieder geval aangebracht dient te zijn
bij oplevering van de woningen. Bij vier van de elf bestudeerde projecten wordt pas het WRM
uitgevoerd als de woningen opgeleverd zijn. Wel is hier te constateren dat in drie van de vier
gevallen de bouwstraat wel uitgevoerd is met verharding. In Zeewolde wordt asfalt aangebracht
(onderlaag van de definitieve asfaltverharding), in Houten wordt een tijdelijke asfaltlaag
aangebracht en in Dronten worden klinkers op de kop gestraat. Alleen in Schoonhoven dienen de
eerste bewoners hun huis te bereiken op een bouwweg van menggranulaat.

Interessant is de gehanteerde procedure in Amsterdam, de ‘dertien weken periode’ genaamd. De
contractuele afspraak in Amsterdam is dat 13 weken staat voor de oplevering van de woningen,
de straat dient steigervrij en opgeruimd te zijn. In die weken kunnen alle kabels en leidingen
(inclusief het riool) worden aangelegd en kan het straatwerk aangebracht worden.

Overige opmerkingen (over tabel 7, bijlage 15)
De omvang van het bouw- en woonrijp maken wordt afgestemd op de woningbouwproductie en
de omvang ligt in het algemeen tussen de 100 en  600 woningen per bouwrijpproductie. In het
geval dat het terrein integraal wordt opgehoogd door middel van spuiten is in het algemeen de
oppervlakte die gespoten wordt groter dan bij de integrale ophoging met behulp van transport per
schippen en vrachtauto’s. Er bestaat weinig verschil tussen de omvang van het bouwrijp- en
woonrijp maken van nu en van twintig jaar geleden. Voor wat betreft het tijdstip van het bouwrijp
voor de oplevering van de woningen zijn geen gegevens beschikbaar in het onderzoek van 1977.

Tabel 10: Zetting

Zetting [z.=zetting]
Niet verwacht z.�0,5m 0,5<z.�1,0m z.>1,0m

2003 36% 4van11 55% 6van11 0% 0van11 9% 1van11
1977 33% 4van12 25% 3van12 33% 4van12 8% 1van12

Maatregelen i.v.m. zetting
Geen (dus
wachten)

overhoogte Verticale drain (diep)horizonta-
le drain

2003 57% 4van7 29% 2van7 0% 0van7 14% 1van7
1977 50% 4van8 0% 0van8 25% 2van8 25% 2van8

Tabel 9.9: zetting

Opmerkingen over tabel 9.9:
De analyse van de hierboven weergegeven tabel moet in relatie worden gezien met de gegevens
uit tabel 9.8 (tijdstip bouw- woonrijp maken) en met tabel 9.7 (ophoogmaat bij integrale
ophoging).  Uit de hierboven gepresenteerde gegevens kan worden geconstateerd dat in 1977
grotere zetting heeft plaatsgevonden tijdens het BRM. Dit is niet vreemd gezien het feit dat de
ophoogmaten die toegepast zijn in 1977 groter waren. Het aanbrengen van een overhoogte om
het zettingsproces te versnellen was niet genoemd als techniek in 1977 en is twee maal
genoemd in 2003. De reden hiervan is misschien dat in 1977 meer tijd beschikbaar was om het
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zettingsproces te laten plaatsvinden. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat bij twee projecten
verticale drain is toegepast in 1977, terwijl dit niet is gebruikt in de door mij bestudeerde
projecten. Beide toegepaste verticale drainages werden uitgevoerd door middel van het
aanbrengen van zandpalen rond 0,3m met een stramien 3x3m. Deze techniek werd toegepast op
twee projecten om de zettingsperiode te reduceren van ongeveer 4 jaar naar 2 jaar. Interessante
vraag is hier: wat voor techniek zou in 2003 toegepast worden om de zetting te realiseren in 2003
voor deze twee projecten van 1977? Geconstateerd is ook dat in de twee projecten van het
onderzoek van 1977, als methode om de zetting te versnellen, diepe horizontale drainage werd
toegepast (±2m –m.v.). Bij het bestuderen van de droogleggingen wordt geconcludeerd dat die
onder vrij verval liggen. Uit het onderzoek van 2003 komt naar voren dat het toepassen van diepe
drainage onder vrij verval niet (meer) wordt toegepast. In Schoonhoven wordt de IFCO-methode
toegepast (versneld consolideren met diepdrainage en onderdruk). De te bereiken zetting is circa
1,30m. Deze methode wordt toegepast ter plaatse van de cunetten. Op het uitgeefbare terrein
wordt het maaiveld iets opgehoogd met behulp van vrijgekomen grond uit de rioleringsleuf. Een
groot probleem hier is het zettingsverschil tussen uitgeefbaar- en openbaar gebied. Sommige
particulieren hebben in zeer korte tijd hun inrit drie keer moeten ophogen.

Tabel 11: Bouw- en woonstraten

Oppervlak bouwstraten [s.] in % van definitieve straatoppervlak
s. =50% 50<s.<90% 90�s.�100% Niet bekend

2003 0% 0van11 0% 0van11 91% 10van11 18% 9van11
1977 33% 4van12 25% 3van12 8% 1van12 33% 4van12

Materiaal bouwstraten
asfalt klinkers Industrieplaten granulaat

2003 27% 3van11 9% 1van11 0% 0van11 64% 7van11
1977 0% 0van12 67% 8van12 16% 2van12 16% 2van12

Tabel 9.10: Oppervlak bouwstraten en materiaal bouwstraten

Opmerkingen over tabel 9.10:
De oppervlakte van de bouwstraten van het percentage definitieve bestrating is op één
uitzondering na altijd 100%. Verschil is te zien in de uitvoering hiervan: in Houten worden de
bouwstraten uitgevoerd met asfalt (10cm) op zand, in Dronten worden klinkers op de kop
aangebracht, in Zeewolde wordt asfalt (9cm) aangebracht op mengranulaat en in Roermond
wordt asfalt (3cm) aangebracht op menggranulaat. Bij alle andere lokaties bestaat een bouwweg
uit een verharding van menggranulaat.

Bij sommige projecten, zoals in Ede en in Haarlemmermeer, is geconstateerd door mij dat het
percentage bouwwegen eigenlijk veel meer dan 100% bedraagt. Bij deze twee lokaties wordt de
achtertuin ingericht als bouwweg of, zoals anderen dat noemen, ‘een ingericht bouwwerkterrein’.
Na de voltooiing van de woningbouw wordt het tijdelijk aangebrachte menggranulaat verwijderd.
De hierboven aangegeven percentages zijn dus de percentages aangelegd tijdens de
bouwrijpfase, maar dit kan nog hoger zijn. In dat geval worden de bouwwegen aangebracht door
de bouwer zelf.

Grote verschillen zijn te zien in het percentage bouwwegen - definitieve bestrating tussen het
onderzoek van 1977 en van 2003. Die lag in 1977 op ongeveer 50%; bij twee lokaties waren de
bouwwegen niet eens aangelegd tijdens de bouwrijpfase maar zijn deze onder de
verantwoordelijkheid van de woningbouwaannemer zelf aangelegd. In 1977 was een bouwstraat
in het algemeen voorzien van een klinkerverharding op de kop en nu is dat in de praktijk bijna
niet meer terug te vinden (uitzondering: Dronten). De standaard toegepaste bouwweg is nu van
granulaat (menggranulaat 5 maal en betongranulaat 2 maal). De in 1977 uitgevoerde
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bouwwegen (twee maal) van granulaat bestonden uit slakken. Het toepassen van slakken is niet
meer te vinden in 2003, dit is waarschijnlijk veroorzaakt door de vervullingsgraad van de slakken.

Overige opmerkingen (over tabel 11, bijlage 15)
Interessant is de relatie bouwweg ten opzichte van de definitieve verharding. Bijvoorbeeld in
Houten wordt de asfaltverharding verwijderd om een klinkerverharding op zand aan te brengen.
In Almere wordt de bouwweg van betongranulaat verwijderd om de definitieve klinkerverharding
op zand aan te brengen. In Roermond wordt het asfalt verwijderd om de klinkerverharding op een
straatlaag op mengranulaat te straten en bij alle andere projecten wordt de definitieve bestrating
aangebracht bovenop de bestaande bestrating.

Alleen in Dronten worden kolken aangebracht tijdens de bouwrijpfase en in het midden van de
straat. De bouwweg wordt dus hol gestraat. Tijdens de woonrijpfase word de tijdelijke
klinkerverharding opgenomen en onder dakprofielen gestraat met trottoirkolken aan beide kanten
van de straat. In Zeewolde worden alle uitleggers t.b.v. de toekomstige kolk tot circa 50cm boven
maaiveld aangebracht en voorzien van gaten en omhuld door een geotextiel. Hierdoor kan het
regenwater afgevoerd worden. In Almere wordt in het geval van een industrieterrein kolk met 1m2

staatwerk eromheen aangebracht gezien het feit dat het woonrijp maken plaatsvindt als alle
bouwactiviteiten voltooid zijn. Over het algemeen worden géén voorzieningen getroffen voor het
afvoeren van het hemelwater tijdens de bouwfase. In Ede wordt bijvoorbeeld het dakoppervlak
tijdelijk aangesloten op het d.w.a. riool tijdens de bouwfase om wateroverlast tijdens de bouw te
voorkomen. In de definitieve situatie wordt het dakoppervlak op de infiltatiekoffers aangesloten.

Tabel 12: Drainage 1

Drainage-ontwerp
Drainage noodzakelijk in wegen Drainage noodzakelijk in uitgeefbaar terrein
ja nee ja nee Niet bekend

2003 73% 8van11 27% 3van11 18% 2van11 46% 5van11 36% 4van11
1977 64% 7van12 42% 5van12 Niet aangegeven

Drainageberekeningen uitgevoerd
Ja nee (maar drai-

nage wel nodig)
Drainage niet noodzakelijk (dus geen
ontwerp)

2003 36% 4van11 36% 4van11 28% 3van11
1977 50% 6van12 8% 1van12 42% 5van12

Drainage-afvoer criteria [d.] (van de projecten waar berekeningen uitgevoerd zijn)
d.=5mm/etm d.=7-8mm/etm d.=10mm/etm d.>10mm/etm

2003 75% 3van4 0% 0van4 0% 0van4 25% 1van4
1977 33% 2van6 33% 2van6 33% 2van6 0% 0van6

Drooglegging [y.]
y.�1,0m 1,0<y.�1,20 1,2<y.�1,50 y>1,50m ?

2003 9% 1van11 45% 5van11 0% 0van11 27% 3van11 18% 2van11
1977 16% 2van12 8% 1van12 25% 3van12 42% 5van12 8% 1van12

Tabel 9.11: drainage-ontwerp

Opmerkingen over tabel 9.11:
Het ontwikkelen van veel van de bestudeerde lokaties zou onmogelijk zijn –of heel anders van
aanpak- zonder drainage. Bij geen enkel ander thema zijn de werkwijze, het ontwerp en de toe te
passen materialen zo verschillend tussen de projecten. Bij 8 van de 11 van de door mij
bestudeerde projecten en bij 7 van de 12 bestudeerde projecten in 1977 was drainage
noodzakelijk tijdens de beheerfase. De drie projecten waar drainage niet aangebracht is, zijn
Dronten, Den Bosch en Amsterdam. In het geval van Amsterdam is de integrale ophoging
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berekend met als criterium dat tijdens de beheerfase geen drainage gebruikt mag worden om de
ontwateringsdiepte-criteria te realiseren. De ophoging is dus dikker dan de benodigde ophoging
in het geval dat drainage toegestaan was geweest. Bij het bestudeerde project in Amsterdam
wordt toch een verloren bouwdrainage aangebracht om een goed droog bouwterrein te
realiseren. Deze drainage wordt aangebracht op basis van ervaring.

Van de 8 projecten waar drainage aangebracht wordt, is de dimensionering hiervan slechts voor
50% gebaseerd op een ontwerp. Voor de andere 50% wordt uitgegaan van het feit dat het
aanbrengen van een buis in de grond de grondwaterstand op een doelmatige hoogte zal
beheersen. Van de 4 projecten waar een ontwateringsplan ontworpen is, wordt aangegeven dat
het aanbrengen van drainage in de openbare ruimte onvoldoende is om de gestelde
ontwateringscriteria te kunnen realiseren. Omdat voor de andere (4) projecten geen ontwerp is
uitgevoerd, is onduidelijk of drainage noodzakelijk is op uitgeefbaar terrein. Uit analyse van de
bodemgesteldheid moet geconcludeerd worden dat zonder het aanbrengen van drainage rondom
de bebouwing, het onmogelijk is om bijvoorbeeld een droge kruipruimte te kunnen realiseren.
Van de twee ontwerpen die voorzien in het aanbrengen van ontwateringsmiddelen op uitgeefbare
terreinen worden deze werkzaamheden als de verantwoordelijkheid van de koper van de grond
gezien. Als drainage wordt aangebracht, wordt deze altijd aangelegd tijdens de bouwrijpfase, met
uitzondering van de drainage op uitgeefbaar gebied, die soms noodzakelijk is, maar toch niet
wordt aangebracht.

In Leidschenveen, Floriande en Ede wordt uitgegaan van de drainageberekening van een
belasting van 5 mm/etm. Op basis van de literatuur, zoals aangegeven in deel 1, dient het
ontwerp eigenlijk op een belasting van 10 mm/etm voor de bouwrijpfase en van 5mm/etm voor de
woonrijpfase te worden berekend. Bij deze twee lokaties blijkt het nodig om intensief te draineren
om aan de ontwateringsdiepte te voldoen. Drainage in de openbare ruimte is nodig, bij de
woningen en in de achterpaden. Voor de eerste twee projecten wordt alleen de drainage in de
cunetten aangebracht, omdat de verantwoordelijkheid van de drainage in de achterpaden en bij
de woningen de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het perceel (de projectontwikkelaars)
is. Wat voor drainage uiteindelijk aangebracht wordt, is voor de gemeente onbekend. In Ede
wordt de drainage van de cunetten en de drainage in de achterpaden –op uitgeefbaar terrein- als
eerste aangelegd in de fase van bouwrijp maken door de gemeente. De aanlegdiepte is 0,8m
onder het riool. Met dit stelsel voldoet het ontwateringsstelsel om de bouwrijpe grond goed te
kunnen ontwateren. Het voordeel hiervan volgens de gemeente is dat geen verticale drainage
nodig is bij de aanleg van de infrastructuur, omdat deze horizontale drainage kan worden
leeggepompt.

Zeer bijzonder is het project van Roermond, waar drainage wordt aangebracht vanwege het
afvoeren van het water bij extreem hoog water van de Maas van een frequentie van 1 per 1250
jaar. Bij deze situatie wordt uitgegaan van een ontwateringsdiepte onder het vloerpeil van 10 cm
en van 50 cm onder de straat om over een voldoende draagkracht te beschikken om de
bewoners te evacueren. De berekeningen worden uitgevoerd voor een regenbui van 23 mm/etm.

In Almere wordt veel drainage aangebracht op basis van ruime ervaring en worden geen
berekeningen als grondslag gebruikt. Drainage wordt aangebracht over het gehele gebied om het
openbare en uitgeefbare terrein goed te kunnen ontwateren.

In Houten wordt drainage aangebracht in de cunetten zonder ontwerp uitgevoerd te hebben. In
Houten is zoveel wateroverlast opgetreden (in sommige gebieden) dat de gemeente uiteindelijk
extra kolken achteraf heeft aangebracht in de achterpaden omdat het water  simpelweg niet kon
infiltreren (zeer geringe doorlatendheid).

Uit het onderzoek van 1977 blijkt dat de drainage-afvoercriteria groter zijn dan nu het geval is
(vaak 8 tot 10 mm/etm; tegenwoordig 5 mm/etm; in de literatuur wordt aangegeven dat dit 10
mm/etm dient te zijn voor het bouwrijpe terrein en 5 mm/etm voor het woonrijpe terrein).
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De gehanteerd drooglegging (verschil tussen maaiveld en waterpeil was in het algemeen groter
in 1977 dan in 2003. In 2003 wordt als minimum vaak 1,20 gehanteerd en de gehanteerd
drooglegging in 1977 was vaak groter dan 1,50m.

Tabel 13: Drainage 2

Toegepast materiaal
PE of PP dubbelwandige
drainagebuis

PVC ribbeldrain

In drainzand In cunetten-
zand

Cocos-
omhulling

Nylon of poly-
propyleen

In drainzand
of lavaliet

Niet bekend

2003 11% 1van9 22% 2van9 0% 0van9 44% 4van9 0% 0van9 22% 2van9
1977 0% 0van9 0% 0van9 44% 4van9 22% 2van9 33% 3van9 0% 0van9

Lozen drainwater op:
R.W.A. en grachten Alleen op grachten

2003 11% 1van9 89% 8van9
1977 67% 6van9 33% 3van9

Tabel 9.12: drainage-ontwerp 2

Opmerkingen over tabel 9.12:
In 1977 was het enige toegepaste drainagemateriaal PVC-ribbeldrain. Uit mijn onderzoek blijkt
dat veel gemeenten zijn overgestapt op een drainagebuis van hogere kwaliteit in de laatste jaren.
Nog steeds gebruikt de meerderheid van de gemeenten pvc-ribbeldrain, maar een aantal
gemeenten geeft de voorkeur aan het toepassen van een hoogwaardige buis, zoals
Haarlemmermeer, Zeewolde en Ede. Onder hoogwaardige buis wordt verstaan een type buis dat
minder gevoelig is voor beschadiging, zoals een dubbelwandige PE-buis. Standaard
drainagebuizen van pvc-ribbeldrain zijn zeer gevoelig voor beschadiging tijdens de bouw of
tijdens onderhoudswerkzaamheden. Om een concreet, simpel voorbeeld te noemen: als een
bouwvakker op de buis gaat staan is de buis gewoon platgetrapt. Een PE-buis is constructief van
veel betere kwaliteit. Cocosomhulling (natuurlijke vezels) werd zeer vaak gebruikt in 1977 maar
tegenwoordig (blijkbaar)niet meer. Duurzaamheid is als probleem genoemd met omhulling van
cocos. In alle gevallen is in 2003 aangegeven dat als een omhulling wordt toegepast,
kunststofvezel de voorkeur heeft. PVC-ribbelbuis wordt in 2003 altijd met een omhulling gebruikt,
wat niet altijd het geval was in 1977. Als de gemeente de voorkeur geeft aan het toepassen van
een dubbelwandige drainagebuis, werd bij geen één gemeente een omhullingsmateriaal
voorgeschreven. In één geval wordt de drain in drainzand (Ede) aangebracht en bij de andere
twee gemeenten is de drain in het cunettenzand aangebracht.

In 1977 werd het aansluiten van de drainage op het R.W.A riool zeer vaak uitgevoerd; in 2003 is
deze werkwijze alleen nog in Almere geconstateerd. Dit vloeit rechtstreeks voort uit het feit dat
alleen Almere van alle bestudeerd project nog een gescheiden stelsel gebruikt.

Overige opmerkingen (over tabel 12, bijlage 15)
Drainage wordt altijd aangelegd gelijktijdig met de riolering op een variabele diepte. Bij sommige
gemeenten wordt de drainage dieper aangelegd dan de riolering (Ede 0,8m) en bij andere
gemeenten wordt de drainage op een constante diepte aangelegd (Almere 1,50 –mv). De
aanlegdiepte van de drainage is niet aangegeven in het onderzoek van twintig jaar geleden.

De toegepaste controleputten verschillen ook veel van elkaar afhankelijk van de gemeente.
Almere gebruikt kleine straatputten waar de drainagebuis tot aan het maaiveld steekt, Ede
gebruikt PE-putten rond 800mm, Haarlemmermeer PVC-putten rond 315mm en Haarlem
betonputten 1000 mm (zie bijlage 12 voor voorbeelden). Geen gegevens zijn bekend betreffende
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de toegepaste putten in het onderzoek van 1977. Putten zijn van minder groot belang als de
drainage op het rioolstelsel wordt aangesloten, omdat de drainstrengen korter zijn en omdat
drainputten niet nodig zijn als de drainage is aangesloten op de rwa-put. Via de rioolput kan de
drainage onderhouden worden.

Tabel 14: Open waterberekening

Bemaling (stuw) capaciteit [Q]
Q�15 mm/etm. 15<Q�20 mm/etm. Q>20 mm/etm. ?

2003 45% 5van11 0% 0van11 0% 0van11 55% 6van11
1977 17% 2van12 25% 3van12 17% 2van12 41% 5van12

Toelaatbare peilstijging (h.)
h.�30 cm 30<h.�50 cm h.<50 cm ?

2003 46% 5van11 36% 4van11 9% 1van11 9% 1van11
1977 33% 4van12 58% 7van12 8% 1van12 0% 0van12

Tabel 9.13: Bemaling (stuw) capaciteit en peilstijging

Opmerkingen over tabel 9.13:
De bemalingscapaciteit is bij veel projecten niet duidelijk te vinden in de literatuurstudie. Maar op
basis van de projecten waar de toegestane lozing op het landelijk gebied is aangegeven, wordt er
tegenwoordig altijd als norm een lozing van tussen de 11 en 13 mm/etm geaccepteerd. In het
algemeen wordt aangegeven dat de afvoer van het nieuwe stedelijk gebied niet groter mag zijn
dan het oorspronkelijke landbouwgebied. Meestal wordt dan 12 mm/etmaal (1,5l/s/ha) als
maximale afvoer aangehouden. In 1977 was de toegestane bemalingscapaciteit in het algemeen
veel groter -op basis van beperkte gegevens-, namelijk tussen de 11 en 34 mm/etmaal.

Het ontwerp van het open water wordt in het algemeen bepaald voor een bepaalde regenbui met
een herhalingskans van 1 maal per 10 jaar. Als gevolg van de overstroming in Delftland van 1998
heeft het Hoogheemraadschap van Delftland geëist dat de te realiseren berging 325 m3/ha moet
bedragen. Deze norm komt ongeveer overeen met een bui eens in de 100 jaar volgens het
waterschap Delftland. Wat vervolgens de lozing op het open watersysteem is, is niet duidelijk.

Van de open waterfunctie speelt het bergend vermogen een rol bij de berekening van het
benodigde oppervlak. De toegestane peilstijging varieert tussen de 0,15 m (Den Bosch) en 0,60
m (Almere) met een herhalingstijd van 1 maal per 10 jaar. In veel gevallen wordt een peilstijging
van 0,30 m geaccepteerd. De gehanteerde normen voor peildaling worden vaak niet aangegeven
en als dit wel gedaan wordt, wordt 0,10 m vaak gehanteerd. Alleen in Haarlemmermeer wordt
een peildaling van maximum 0,30 m gehanteerd. Deze peildaling is gebaseerd op de wens om zo
weinig mogelijk gebiedsvreemd water in de stad toe te laten gezien de slechte kwaliteit ervan. Uit
het onderzoek van 1977 komt naar voeren dat de toegestane peilstijging in het algemeen iets
groter is dan wat tegenwoordig wordt geaccepteerd.

Overige opmerkingen (over tabel 14, bijlage 15)
De berekeningsneerslagen hebben betrekking op een periodiciteit van 1 maal per 2 jaar of 1
maal per10 jaar. In het algemeen worden ook controleberekeningen uitgevoerd voor andere
herhalingstijd. De regenduurlijn van Buishand en Veld van 1 x10 jaar met DUFLOW  of SOBEK
wordt vaak genoemd als uitgangspunt van de berekening. Voor de belasting van het open water
uit het onverharde oppervlak wordt vaak uitgegaan van een belasting van 5mm/etm.

De functie van het open water wordt duidelijk aangegeven als een esthetisch element en als
waterberging bij alle betrokkenen. In het geval van Amsterdam wordt de nadruk duidelijk gelegd
op de ontwateringsfunctie gezien het feit dat de ontwateringsdiepte zonder drainage gerealiseerd
dient te worden. Ook in Haarlemmermeer wordt duidelijk aangegeven in de berekening dat
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grachten een belangrijke ontwateringsfunctie hebben. De afwateringsfunctie van een aantal
grachtsegmenten wordt ook duidelijk aangewezen en zodoende ontworpen.

Geconcludeerd kan worden dat elk ontwerp uitgaat van andere en onduidelijke uitgangspunten
ten aanzien van het hydraulisch ontwerp en de bergingsbehoefte en de gemaakte keuzen zijn
zelden gemotiveerd.

Tabel 15: Open water, doorspoelen en beheer
De singelafstanden variëren van 200 tot 800 m. Dit hangt samen met de functie van het water en
de opzet van het stedebouwkundige plan. De invloed van de waterbeheerder bij het bepalen van
de situering van het open water en bij de benodigde oppervlakte hiervan komt niet duidelijk naar
voren.

Het tijdstip van het ontgraven van de waterpartijen is in alle gevallen tijdens het bouwrijp maken.
Later wordt de gracht onder profiel gebracht en worden de oevers afgewerkt tijdens de
woonrijpfase. In een aantal gevallen zoals in Haarlemmermeer wordt een aantal waterpartijen
niet ontgraven in de bouwrijpfase, omdat de woningbouwontwikkelaars tijdelijk deze grond willen
gebruiken om bouwketen te plaatsen. In dit specifieke geval wordt de bestaande landbouwsloot
gedempt (zonder het aanbrengen van drainage) en pas tijdens het woonrijp maken ontgraven.
Het niet aanbrengen van het open water tijdens de bouwrijpfase, gezien het belang ervan als
ontwateringsmiddel, wordt niet gezien als de oorzaak of een van de oorzaken van de tijdens de
bouw geconstateerde wateroverlast volgens de uitvoeringsdienst van de gemeente en door de
projectontwikkelaars. Volgens de projectontwikkelaars is de wateroverlast op de bouwgrond
veroorzaakt door een te hoog waterpeil in de overig aangebrachte grachten! Na het door de
gemeente opgestelde ontwateringsplan te hebben bestudeerd, kan ik slechts concluderen dat het
ontbreken van het open water als ontwateringsmiddel één van de oorzaken is van de
wateroverlast.

Bij sommige gemeenten worden voorzieningen aangebracht om het water door te kunnen
spoelen in bijvoorbeeld de zomermaanden, waarbij aangegeven wordt dat het water
doorgespoeld dient te kunnen worden tussen de 7 en de 14 dagen. Een aantal projecten geven
duidelijk aan dat het water goed dient te kunnen circuleren. Hiervoor worden gemalen geplaatst.

Vergelijking tussen onderzoek van 1977 en 2003
De gehanteerde normen tussen beide studies lijken heel erg op elkaar, met misschien als
uitzondering dat tegenwoordig een kleinere verblijftijd wordt aangehouden en aandacht wordt
besteed aan het circuleren van het open water in een min of meer gesloten stedelijk
watersysteem.

Bovendien wil ik hier ook aangeven dat de waterkwaliteit een zeer belangrijk onderwerp is in alle
waterhuishoudingsplannen. Het belang van de waterkwaliteit in het onderzoek van 1977 blijkt niet
uit dit onderzoek; er wordt niet over gesproken.
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Tabel 16: Rioleringsnormen

Type rioolstelsel in woonstraten
gemengd gescheiden Verbeterd

gescheiden
Alleen DWA

2003 9% 1van11 9% 1van11 55% 6van11 27% 3van11
1977 8% 1van12 84% 10van12 8% 1van12 0% 0van12

Ontwerpcriteria D.W.A (liters/inwoners/etmaal)
100<v.�130 130<v.�150 v.�150 ?

2003 64% 7van11 18% 2van11 0% 0van11 18% 2van11
1977 33% 4van12 50% 6van12 8% 1van12 8% 1van12

Ontwerpcriteria D.W.A (liters/inwoners/uur)
10 l/inw./uur 12 l/inw./uur 15 l/inw./uur ?

2003 9% 1van11 45% 5van11 9% 1van11 37% 4van11
1977 Niet aangegeven

Ontwerpcriteria R.W.A
2003 60-70 l/s/ha. Bui 06-07 Bui 07-08 ?

27% 3van11 18% 2van11 18% 2van11 36% 4van11

1977 60<v.�70 l/s/ha. 70<v.�90 l/s/ha. v.>90 l/s/ha. ?
42% 5van12 33% 4van12 16% 2van12 8% 1van12

Tabel 9.14: rioleringsnormen

Opmerkingen over tabel 9.14:
In 1977 waren de meeste rioolstelsels van het type gescheiden stelsel en in 2003 wordt gekozen
voor een verbeterd gescheiden stelsel met als reden dat deze wordt voorgeschreven door de
waterkwaliteitsbeheerder (tien jaar eerder waren de meeste rioolstelsels van het type gemengd).
Ook het toepassen van alleen een dwa-riool in woonstraten wordt in toenemende toegepast. Het
regenwater van de straten en daken dient geïnfiltreerd te worden in de ondergrond of op
maaiveld getransporteerd te worden tot aan het open water of de infiltratievoorzieningen. Het
toepassen van alleen een dwa-riool wordt bij alle bestudeerde projecten alleen toegepast op
woonstraten, omdat er duidelijk verschil wordt gemaakt tussen diverse categorieën
vervuilingsbelasting op oppervlakten, zoals daken, woonwijken, straten, busbanen en
ontsluitingswegen. In alle projectgebonden studies worden de diverse aspecten meegenomen
om uiteindelijk vaak te concluderen dat voorlopig toch wordt gekozen voor een vrij conventioneel
ontwerp: aanleg van twee stelsels met een klein percentage van afkoppeling en infiltratie. In
Almere, Amsterdam, Zeewolde en Dronten wordt al het water volledig aangesloten op de
riolering. Alleen in Almere wordt een gescheiden stelsel aangebracht in de woonstraten. De
reden hiervan is mij niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk is dit omdat het rioleringsplan van
het stadsdeel Almere-Stad, waar het plangebied Tussen de Vaarten gesitueerd is, in het verleden
goedgekeurd is door het waterschap.

In Roermond, Ede en Den Bosch wordt alleen een DWA-stelsel aangebracht in woonstraten en
een RWA in de ontsluitingswegen. In Haarlemmermeer wordt een combinatie gedaan: straten
langs het water alleen DWA, overige straten RWA en DWA.

In Zeewolde is het ontwerp van het stelsel van de type de verbeterd gescheiden maar zal
waarschijnlijk in opdracht van het waterschap omgebouwd worden tot een gescheiden stelsel met
het toepassen van een helofytenfilter.

In Houten wordt een gemengd stelsel aangebracht, waarbij alle overstorten aan de zuidkant van
het plangebied gesitueerd zijn en lozen op een helofytenfilter. De gemeente voldoet hierbij aan
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de eis van het waterschap dat de milieubelasting niet groter mag zijn dan die van een verbeterd
gescheiden stelsel. Deze gemeentelijke keuze is gebaseerd op een economische overweging
(aanleg en beheer hiervan). De berging in het riool is 10 mm en er is tevens een berging van 10
mm aanwezig in de helofytenfilter.

De ontwerpcriteria van het DWA worden op 12l/inw/uur gedurende 10 uur gesteld en voor
bedrijventerreinen varieert deze tussen de 0,5 en 1,5 m3/uur/ha t.o.v. de bruto oppervlakte. Voor
het ontwerp van de RWA wordt vaak uitgegaan van bui 06 en 07 uit de Leidraad riolering,met
soms controle voor een bui08. In Haarlemmermeer, Dronten en Schoonhoven wordt uitgegaan
van een belasting tussen de 60 en 70 l/s/ha. In het verleden (1977) was het ontwerp gebaseerd
op belasting vaak nog groter dan 70 l/s/ha., wat heel veel is.

Tabel 17: Rioleringsdiepte, -materiaal en -maatregelen

Materiaal D.W.A. (en gemengd stelsel)
PVC PP gres beton

2003 73% 8van11 9% 1van11 9% 1van11 9% 112van1
1

1977 42% 5van12 25% 0van12 8% 0van12 58% 7van12

Materiaal R.W.A. (waar R.W.A. in woonstraten wordt aangebracht)
PVC en beton voor
grote diameter

Alleen pvc Alleen beton Geen R.W.A

2003 44% 4van9 11% 1van9 67% 6van9 (18%) (2van11)
1977 30% 3van10 60% 1van10 60% 6van10 (17%) (2van12)

Tabel 9.15: materiaalgebruik riolering

Opmerkingen over tabel 9.17:
Voor het D.W.A. stelsel wordt in het algemeen PVC gebruikt. Alleen in Den Bosch wordt de RWA
van gres uitgevoerd en in Ede worden alle leidingen met PP uitgevoerd omdat de gemeente
vanwege milieuoverwegingen geen PVC mag en wil gebruiken. In Houten wordt het gemengd
stelsel van beton uitgevoerd. Uit het onderzoek van 1977 is beton als meest gebruikt materiaal
genoemd en vervolgens PVC.

Voor het R.W.A. wordt vaak een combinatie van PVC en beton gebruikt: PVC tot en met een
diameter van 315 mm en voor grotere diameters beton, of er wordt de voorkeur gegeven aan een
stelsel volledig van beton. Twintig jaar geleden was de praktijk vergelijkbaar.

Overige opmerkingen (over tabel 17, bijlage 15)
Het riool wordt bijna altijd aangebracht tijdens de bouwrijpfase. Alleen in Amsterdam wordt het
riool aangebracht in de woonrijpfase en ook alleen in Amsterdam mag geen aansluiting gemaakt
worden op inlaten op de rioolbuizen. In Amsterdam zijn alle aansluitingen aangebracht op putten.
In het onderzoek van 1977 zijn geen gegevens bekend over dit onderwerp.

Voor de gronddekking op het riool wordt over het algemeen 1,20m als norm gehanteerd met als
minimum 1,00m. Ook hier is er weinig verschil tussen beide onderzoeken te constateren.

                                               
12 gemengd stelsel van Houten
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Tabel 18: Afkoppelen van verhard oppervlak

Afkoppelen van verhard oppervlak
Ja Nee
72% 7van11 18% 4van11
Minder dan 20% Meer dan 50%

2003

29% 2van7 71% 5van7
1977 Niet aangegeven

Tabel 9.16: Afkoppelen van verhard oppervlak

Opmerkingen over tabel 9.16:
In Almere, Dronten, Amsterdam en Zeewolde wordt al het verhard oppervlak op de riolering
aangesloten. Bij alle andere projecten wordt in verschillende mate enige vorm van afkoppeling
toegepast en soms wordt ook gebruik gemaakt van infiltratievoorzieningen. Een groot verschil is
te constateren tussen projecten die in een vergevorderd stadium van de woningbouw zijn en
projecten waar nog weinig gebouwd is. In het laatste geval is de mate van afkoppeling vaak bijna
100%, waar projecten die vijf of zes jaar geleden begonnen zijn met de bouw het percentage
afkoppelen van verhard oppervlak vaak minimaal is.

In het algemeen wordt aangenomen dat straten met minder dan 500 verkeersbewegingen per
dag rechtstreeks afgekoppeld kunnen worden, straten met een aantal verkeersbewegingen
tussen de 500 en 1500 dienen geïnfiltreerd  te worden en alle overige straten dienen op het riool
aangesloten te worden. Daken mogen altijd rechtstreeks op het open water lozen. In het
algemeen wordt de voorkeur gegeven aan bovengrondse afkoppeling zonder het toepassen van
kolken. In Ede is er voor gekozen om de afvoerleiding van de daken ondergronds aan te sluiten
op de infiltratiekoffers. Om de risico’s van foutieve aansluiting te minimaliseren is contractueel
vastgelegd dat de gemeente alle aansluitingen uitvoert in de woonrijpfase (gebruikelijk worden de
aansluitingen van het RWA en DWA door de woningbouwaannemer uitgevoerd). In Ede worden
infiltratie-‘kratten’ toegepast om alle dak- en straatoppervlakten te infiltreren (zie hierover
projectbeschrijving in bijlage 14)

Het afkoppelen van verhard oppervlak is op zich een vrij nieuw onderwerp en komt niet aan de
orde in het onderzoek van 1977.

Tabel 19: Terreinafwerking

Alle terreinen worden afgewerkt met zwarte grond. De inrichting van de openbare ruimte wordt
door de gemeente uitgevoerd tijdens de woonrijpfase en het inrichten van het uitgeefbare terrein
valt onder de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar.

Vergelijking tussen onderzoek van 1977 en 2003
Ook de terreinafwerking is een onderwerp dat recentelijk aandacht krijgt en dat in het onderzoek
uit 1977 niet ter sprake kwam.

9.5. Samenvatting van het praktijkonderzoek
Uit bovenstaand onderzoek blijkt dat de huidige situatie van het bouw- en woonrijp maken
zodanig is dat de woonomgeving niet van voldoende kwaliteit is voor wat betreft de
ontwateringsdiepte, zoals in hoofdstuk vijf is weergegeven. De verschillende bestudeerde
projecten tonen aan dat de kwaliteit van de bouwrijpe grond in Nederland momenteel over het
algemeen vrij slecht is. Als dit wordt vergeleken met projecten uit 1977, blijkt de situatie te zijn
verslechterd. Dit kan worden geconcludeerd op basis van de analyse en vergelijking van vele
deelaspecten van een aantal bouwprojecten uit 1977 en in 2003. Aan het eind van dit hoofdstuk
zullen hierover nadere conclusies worden getrokken. In de onderstaande paragraaf zal eerst
nader worden ingegaan op een drietal van de hierboven besproken bestudeerde projecten,
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waarbij uit interviews de diverse problemen met betrekking tot wateroverlast bij de bouw verder
worden uitgediept. Centraal zal staan wat de oorzaken van deze problemen zijn en wie
verantwoordelijk is voor oplossen van deze problemen.

9.6. Samenvatting van de interviews in relatie tot wateroverlast
Uit de twaalf lokaties zijn drie lokaties geselecteerd voor met een meer uitgebreid onderzoek over
de problematiek rondom wateroverlast op de bouwplaats. De Vinex-lokatie Floriande (gemeente
Haarlemmermeer), Houten en Leidschenveen (gemeente Den Haag) zijn hiertoe geselecteerd en
voor deze drie lokaties zijn gesprekken gevoerd met diverse partijen. De betrokken partijen zijn
benaderd om vanuit hun positie het project toe te lichten. Dit onderzoek is door mij uitgevoerd in
nauwe samenwerking met Witteveen+Bos.

Hieronder wordt allereerst een korte presentatie van de drie bouwlokaties gegeven, om
vervolgens de samenvatting van de gehouden interviews te presenteren. Voor het volledige
verslag van de gehouden gesprekken dient het rapport van Witteveen+Bos te worden
geraadpleegd.

9.6.1. Project Floriande Haarlemmermeer
Floriande is de grootste Vinex-lokatie van Haarlemmermeer, waar circa 6500 woningen worden
gerealiseerd. Floriande belooft een levendige, afwisselende wijk te worden met als thema water.
Floriande is circa 200 ha groot en wordt globaal begrensd door het Leenderbos (de
ontsluitingsweg tussen Overbos en het plangebied), de IJweg, de Bennebroekerweg, het tracé
van de nieuwe provinciale weg N205 en de watergang tussen eiland 7 en 8, gelegen tussen de
plangebieden Floriande-Zuid en Floriande-Noord. De bestaande wijken Overbos en Toolenburg,
als ook de in ontwikkeling zijnde recreatieplas Toolenburg, sluiten aan de oost- respectievelijk
noordkant op het plangebied aan. Aan de zuidkant ligt een akkerbouwgebied dat in de toekomst
een recreatieve bestemming krijgt onder de naam Park van de 21ste Eeuw. Ten westen van de
N25 ligt eveneens akkerbouwgebied met in de toekomst een functie met recreatie en wonen. Hier
komen de “boseilanden”.

De wijk zelf is opgebouwd uit drie delen:

Eilanden: twaalf eilanden met elk zo´n 300 woningen worden als eerste gebouwd. Zij vormen een
reeks van door water omgeven woninggebieden tussen de N22, de IJtochtzone. Kenmerkend
voor dit deel is dat elk eiland door een zelfde type brug wordt ontsloten;
IJtochtzone: een smalle en lange strook langs de IJtocht met een voornamelijk open karakter
ondanks het programma van woningbouw en voorzieningen;
IJwijk: het gebied tussen de IJtochtzone en de IJweg, de sportvelden van sv Overbos / sv
Hoofddorp en de Bennebroekerweg.
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Figuur 9.1: overzicht vinexlokatie Floriande

De vinexlokatie Floriande wordt ontwikkeld door het management van de gemeente
Haarlemmermeer. De gemeente maakt de stedenbouwkundige plannen en zorgt voor de
realisatie van de infrastructuur. Als de grond bouwrijp is, wordt deze aan de projectontwikkelaar
verkocht. Ongeveer 50 % van de bouwprogramma’s is tot nu toe gerealiseerd.

Geïnterviewde partijen
Hieronder volgt per geïnterviewde partij binnen het project een korte samenvatting van de
hoofdpunten van het interview. De uitwerking van de volledige interviews is te vinden in het
rapport van Witteveen+Bos, augustus 2003.

gemeentelijke directievoerder
De grondwaterstand bevindt zich circa 1,0 meter onder maaiveld. De bovenlaag van de bouwlokatie
bestaat uit kleipakket van 0,5 tot 2 meter. Daaronder bevindt zich een goed doorlatende zandlaag.

Onder een bouwrijpterrein wordt verstaan: bouwwegen van menggranulaat, rioleringen, drainage,
(gedeeltelijke) sloten, en kabels en leidingen aanbrengen. De aannemer was in eerste instantie
verantwoordelijk voor het ontgraven van het bouwblok en het aanbrengen van bouwblokdrainage. Bij
de tweede fase bouwrijp maken zijn aanvullende maatregelen genomen om overlast (onder andere
wateroverlast) tijdens de bouw te verminderen: dikkere en hoger aangelegde bouwwegen en het
ontgraven van de bouwblokken door de civiele aannemer.

De cunetmethode die is toegepast, was een geschikte methode. In alle cunetten wordt een drain
aangelegd en wordt een drainput voor elk bouwblok aangebracht bij de erfgrens. De bouwers kunnen
hun bouwblokdrainage hierop aansluiten. Sommige bouwers hebben ook aanvullende grindkisten
aangelegd om de grondwateroverlast  te beperken.

Op deelplan 11 heeft de Arbeidsinspectie het werk stilgelegd omdat er teveel water op de bouwwegen
stond. Op Floriande zijn de bouwers verantwoordelijk voor het onderhouden van de bouwwegen
inclusief de gemeentelijke drainage.
Belangrijke tegenstrijdige belangen tussen verschillende partijen speelden er niet. De
ontwikkelaars waren reeds in de ontwerpfase betrokken bij de plannen van het bouwrijp maken.
Hoe de afstemming vervolgens tussen ontwikkelaar en bouwer loopt, daar heeft de gemeente
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geen inzicht in. De kritische factor in een project is vaak de tijd. Wanneer er tijdens de
voorbereiding tijd verloren gaat, blijft er minder over voor de uitvoering. De input van de
ontwikkelaars is in de voorbereiding van belang. Hier zit een spanningsveld. Enerzijds willen zij
keuzes zo lang mogelijk open laten en anderzijds willen ze zo snel mogelijk gaan bouwen. Het
samenspel tussen de verschillende partijen is hierbij erg belangrijk. Dit zou beter geregeld
kunnen worden.

gemeentelijke projectleider
In het project werd onder een bouwrijp terrein verstaan, een terrein dat in principe op toekomstig
maaiveld hoogte is afgewerkt. Vaak worden, als aanvullende werkzaamheden, de bouwputten
ontgraven voor de aannemer. Ook zijn de bouwwegen aangelegd waarbij de riolering al is
opgenomen. Bij Floriande worden kabels en leidingen tijdens het bouwrijp maken aangebracht. Per
saldo: riolering, kabels en leidingen, terreinen op hoogte en bouwwegen.
In sommige gevallen is er wel sprake geweest van wateroverlast op de bouwplaats. De
bouwwegen zijn namelijk in korrelfundering gelegd en dat is zo vast gereden dat er een harde
plaat ontstaat. Naast de bouwwegen waren de terreinen opgehoogd, dus de bouwwegen lagen in
een verdieping. Dat betekent dat daar waar de weg met een slecht doorlatende laag ligt, je op
een gegeven moment door een sloot rijdt.
In overleg met de bouwers is naar een oplossing gezocht; dat kan zijn extra drainage, of de
bouwwegen op een hoger niveau aanleggen. Op dit moment zijn de wegen vrijwel egaal en zijn
er kleine bermslootjes naast de bouwwegen om de bouwweg droog te houden.
Wij zijn verantwoordelijk als het gaat om bouw- en woonrijp maken, maar de aannemers van de
ontwikkelende partijen verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden op de bouwlokatie. Alle
zaken over ARBO zijn onder verantwoordelijkheid van de betreffende ontwikkelaar of aannemer.

ontwikkelaar (Bouwfonds)
In het contract tussen gemeente en ontwikkelaars was een duidelijke definitie opgenomen van een
bouwrijp terrein. Eisen met betrekking tot de volgende onderdelen waren opgenomen:
• vlakheid terrein;
• bouwwegen ter plaatse van permanente wegen;
• hoogteligging, breedte en dikte van de bouwwegen;
• drainage langs de bouwwegen.
Er was geen maat voor de ontwateringsdiepte opgegeven. Op dit punt was er enige onduidelijkheid.
In een periode van hevige regenval, bleek de drooglegging te gering.
De cunetmethode is toegepast en met het waterschap is overeengekomen dat het waterpeil
tijdelijk verlaagd kon worden tijdens de bouwfase. Na de heiwerkzaamheden is er blokdrainage
aangelegd. Voornaamste reden hiervoor was dat de kruipruimte van de woningen droog dient te
zijn.

De wateroverlast tijdens de bouw kwam gedeeltelijk doordat de drainage van de bouwwegen te
diep en in kleiachtige grond was gelegd. Tijdens hevige regenval was de overlast het grootst. De
overeengekomen waterstandsverlaging kon niet gehandhaafd blijven, zodat de overlast extra
toenam.
Problemen of onduidelijkheden ontstaan voornamelijk in de uitvoeringsfase, niet in de
voorbereidingsfase. Een goede communicatie is dan belangrijk om deze adequaat en snel op te
lossen. De inzet van een toezichthouder van de ontwikkelaar tijdens het bouw- en woonrijp
maken helpt hierbij is de ervaring.

waterschap Groot Haarlemmermeer
Tijdens de bouw is de grondwaterstand verlaagd. Echter de problemen gerelateerd aan het water
kwamen niet voort uit een hoge grondwaterstand, maar doordat regenwater op het oppervlak blijft
door een slecht doordringbare bovenlaag. Het is belangrijk dat de waterhuishoudkundige structuur
voorloopt op de stedenbouwkundige structuur. Echter het realiseren van openwater loopt vaak achter
bij de bouwwerkzaamheden. Water was in dit project de sluitpost, wat leidde tot benodigde
waterpartijen die niet gerealiseerd kunnen worden.
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De interactie tussen gemeente, waterschap en ontwikkelaar kan verbeterd worden, wat ten
goede zal komen aan het resultaat. Het waterschap was vanaf dat de lokatie van de wijk was
vastgesteld betrokken bij het project. Het is beter dat het waterschap reeds in de fase van
lokatiekeuze betrokken is.

Het waterschap heeft geen invloed op de manier van bouwrijp maken. Wel kan het sturen in de
fasering van de bouw. Door de watertoets zal het waterschap bij volgende projecten eerder
betrokken zijn, zodat er meer sturing aan het proces gegeven kan worden vanuit het waterschap.
De wateroverlast op het uitgeefbare terrein dient door de particulier c.q. de aannemer verholpen
te worden. De ontwatering is voor rekening van de particulier. Als er meer percelen zijn met meer
particulieren, dan coördineert de gemeente de partijen.

bouwkundige aannemer
Doordat het bouwterrein uit een eiland bestaat, waar we de enige bouwer zijn, hoeven we minder
rekening te houden met andere aannemers. Dit geeft een hoop duidelijkheid.

Over het algemeen liep de afstemming in relatie met bouwrijp maken goed. Alleen bij het tweede
eiland was het wat minder, doordat de kabels en leidingen pas konden worden aangebracht
nadat de funderingen aanwezig waren. Dit was noodzakelijk omdat de straten erg smal zijn.
Doordat de nutsbedrijven langer over hun werk deden konden wij niet verder.
Op de eilanden waar de aannemer werkte, was er geen wateroverlast, omdat ter plaatse van de
keten, de achtertuinen en de openbare plaatsen puinverharding was aangebracht, die na de
bouw verwijderd is. Dit was erg goed voor de arbeidsomstandigheden tijdens de bouw. De extra
kosten zijn daardoor terugverdiend.

Conclusie project Floriande
De bovenlaag van de bouwlokatie bestaat uit klei met daaronder een goed doorlatende zandlaag. Bij
hevige regenval kan het regenwater niet snel genoeg door de bovenlaag infiltreren, wat wateroverlast
veroorzaakte op de bouwplaats. Niet zozeer een hoge grondwaterstand als wel de grondopbouw was
de oorzaak van de wateroverlast.
De vinexlokatie is in een aantal deelplannen uitgevoerd. In het begin was er tijdens hevige
regenval sprake van wateroverlast. Bij de latere deelplannen zijn er maatregelen genomen om de
wateroverlast te verminderen (onder andere bouwwegen hoger en dikker aanbrengen, beter
drainage en soms mengranulaat aanbrengen rondom bebouwing). Deze maatregelen
verminderden ook daadwerkelijk de wateroverlast.
Doordat de ontwikkelaar bij het ontwerp van het bouw- en woonrijp maken betrokken wordt,
worden zaken tussen de verschillende partijen goed afgestemd. Wel blijft de tijd een kritische
factor in het proces.
Aandachtspunten voor verbetering:
• waterhuishoudkundige structuur dient voor te lopen op de stedenbouwkundige structuur, zodat

openwater tijdig gerealiseerd is en er voldoende bergingscapaciteit in het gebied aanwezig is, ook
tijdens de bouw;

• het toepassen van asfalt bouwwegen leidt tot een betere omstandigheden op het bouwterrein.
Asfaltwegen zijn minder gevoelig voor wateroverlast en hebben minder onderhoud nodig;

• bij het toepassen van bouwwegen van menggranulaat dient rekening te worden gehouden met het
feit dat een aantal centimeter zal worden weggespoeld. Daarom is het belangrijk om deze op een
hoger peil en met een overdikte aan te leggen;

• de afstemming in de ontwerpfase is erg belangrijk. Projectontwikkelaars willen zo lang mogelijk
allerlei keuzes open houden, tijdens de besteksfase bouwrijp. Hierdoor is het bestek vaak (te) laat
gereed. De planning van de bouw kan vaak niet uitgesteld worden, zodat de afspraken niet goed
zijn vastgelegd bij start werkzaamheden. Deze fase kan beter georganiseerd worden;

• het samenspel tussen de verschillende partijen is van essentieel belang.
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9.6.2. Project Leidschenveen

Korte omschrijving project
De vinexlokatie Leidschenveen ligt tussen van de stad Den Haag en het rustig groene hart in. De wijk
bestaat uit vier delen:
• Rietwijk, een wijk met circa 775 woningen. Het is een wijk met een dorpskarakter, veel groen en

autovrije gebieden. Om de wijk komt een ecologische buffer van water en riet;
• Lanen, een wijk met circa 1400 woningen. Kenmerkend voor de wijk zijn de ruime tuinen en

geknikte straatjes met verrassende doorkijkjes;
• Waterland, een wijk met circa 2800 woningen. Ooit was de polder, waarin de wijk Waterland is

gebouwd, een deel van de Noordzee. De huidige trend is juist weer ruimte te maken voor het
water. Veel woningen zijn gesitueerd aan of zelfs op het water;

• Velden, een wijk met circa 1300 woningen. De woonwijk grenst aan het Groene Hart en een deel
van de woningen heeft uitzicht op de weidse en uitgestrekte weilanden.

.

Figuur 9.2: Overzicht vinexlokatie Leidschenveen

De Vinex-lokatie Leidschenveen wordt ontwikkeld door het Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen CV
(OBL). Dit is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Den Haag, NIB Capital Group
N.V. en een consortium van vier projectontwikkelaars, namelijk Bouw Project Leizo BV (BPL),
Bouwfonds Wonen BV, Amstelland Ontwikkeling Wonen BV en HBG Vastgoed BV.

Het OBL maakt stedenbouwkundige plannen voor Leidschenveen, draagt zorg voor de ophoging en
riolering, verkoopt de bouwrijpe grond, begeleidt de bouwplannen en legt de verharding en het groen
aan. Het OBL is een tijdelijke organisatie voor de duur van het project. De ontwikkelaars,
woningcorporaties en de gemeente realiseren de woningen, de kantoren en de voorzieningen.
Na aanleg wordt het openbaar gebied overgedragen aan de gemeente.

Leidschenveen is door een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2002 ondergebracht bij de
gemeente Den Haag. Hierdoor is de gemeente Leidschendam niet langer betrokken bij de
ontwikkeling. Leidschendam was verantwoordelijk voor de totstandkoming van Leidschenveen.

Geïnterviewde partijen

projectleider van het OBL
Bij het protocol van de samenwerkovereenkomst van het OBL hoort een notitie bouwrijp maken. Daar
staat omschreven wat bouwrijp is. Echter dit is op verschillende manieren uit te leggen, zodat er
discussie over ontstaat. De notitie is opgesteld door mensen van het OBL en de marktpartij. Toch
geeft dit aanleiding tot discussies en onduidelijkheid.
De verschillende voorontwerpen (woningbouw, stedenbouw, openbare ruimte) hebben een
verschillende doorlooptijd. Het voorontwerp dient op alle onderdelen op een gegeven moment
gereed te zijn. Vaak is het zo dat het ontwerpgedeelte uitloopt omdat men zeker wil weten wat er
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komt. Voor het bouwrijp maken is dan weinig tijd over; je start altijd te laat en er ontstaat geen
goede bouwrijp situatie.
In de beginperiode van de uitvoering waren er te weinig mogelijkheden voor waterafvoer uit de
bouwputten. Drains werkten niet, of ze lagen er gewoon niet en sloten waren nog niet aangelegd.
er was daardoor overlast. De vraag is alleen of dat aanvaardbaar is. In Nederland garandeer je
niet dat alles droog kan zijn. En zeker in bepaalde perioden weet je dat er een hoop water uit de
hemel kan komen. Er wordt altijd naar het OBL gewezen, ook als het gaat om overlast in de
bouwblokken.
In de slechte perioden was het de combinatie van heel veel regenwater, een hoog peil en weinig
mogelijkheden voor waterafvoer. Afgelopen winter was het ook weer erg nat. Deze keer waren er
minder problemen. Nergens waren echt kritische situaties zoals het jaar daarvoor, doordat er nu
meer open water aanwezig is en de duikers zijn verbeterd.

directievoerder van het OBL
Men heeft voor de cunetmethode gekozen. In principe was dit een goede keuze, maar de
omstandigheden zorgen voor problemen, zodat aanvullende maatregelen nodig waren, die voor extra
kosten zorgden.
De grond ter plaatse van de bouwblokken is veenachtig met klei. Door de bouwactiviteiten
verdicht de bovenlaag. Bij hevige regenval raakt de grond verzadigd en slaat de grond dicht,
waardoor er op maaiveld water blijft staan. Ook al had er drainage gelegen dan had dit niet de
wateroverlast voorkomen. Oplossingen zijn het aanbrengen van een laag zand, of het
aanbrengen van sloten en het oppervlak onder afschot.
Vooral in het najaar tijdens de hevige regenperioden was er veel wateroverlast. De omliggende
polders stonden vol water zodat het water van de bouwplaats nergens heen kon.
Belangrijk is om in een zo vroeg mogelijk stadium met de stedenbouwkundige, ontwikkelaar en
aannemer rond de tafel te gaan zitten. Een goed team vormen, dat onderling zaken afstemt. Voor
het waterschap dient een apart traject doorlopen te worden.

waterschap Delfland
De bouwlokatie ligt in een poldergebied, een veengebied. Doordat twee gebieden bijna gereed zijn en
twee in aanbouw zijn de peilen in de deelgebieden niet gelijk, waardoor nog geen waterverbindingen
tussen de gebieden kunnen worden aangelegd.
Tijdens de bouwfase is er sprake geweest van wateroverlast. Dit kwam door het dichtslibben van
de bovengrond door slecht onderhoud en had niets te maken met ontwatering. Het dichtslibben
van de bovengrond had voorkomen kunnen worden door regelmatig met een trekker met een
verticuteerder door het gebied te rijden.
Het waterschap heeft niet met het OBL maar met de gemeente Den Haag afspraken gemaakt
over de waterhuishouding in het gebied. Dit omdat na het afronden van de bouwwerkzaamheden
het OBL niet meer bestaat. Vervolgens moet er wel afstemming tussen de gemeente en het OBL
plaatsvinden.
Problemen met de berging van water in de wijk ontstonden doordat tijdens het project de normen
zijn aangepast en doordat architecten de woningen zo laag mogelijk aan het water wilden
hebben. Tijdens de ontwerpfase was afgesproken om een drooglegging van 1,20m te realiseren.
Maar vervolgens ging de ontwerper huizen bouwen waarbij een gedeelte van de woningen lager
gebouwd werd dan de woonstraat. Hierdoor kon de door het waterschap geëiste berging van
325m3/ha niet gerealiseerd worden op basis van het beschikbare wateroppervlak in de woonwijk.
Om een berging van 325m3/ha te realiseren moet de maximale pijlstijging 40cm bedragen, maar
gezien het feit dat de woningen te laag zijn gebouwd was een peilstijging van maximaal 27cm
bouwtechnisch gezien toelaatbaar.
Vaak wordt het open water aan het einde van de bouwfase aangelegd, omdat dit beperkingen
geeft tijdens de bouw. Belangrijk is wel dat met het bouwtempo de bijbehorende hoeveelheid
openwater wordt gecreëerd om voldoende berging te kunnen garanderen.

civiel aannemer (Combinatie Oranjestein)
Verschillende methoden van ophogen zijn toegepast op de lokatie, afhankelijk van de locale situatie
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• ophogen met verticale drainage;
• ophogen met diepe sleuven;
• traditioneel ophogen met overhoogte.
Af en toe was er sprake van wateroverlast, maar dit gold op die momenten voor de hele regio.
Het waterschap heeft geregeld water weggepompt om wateroverlast te verminderen. Het
probleem was namelijk de waterafvoer uit de polder. De wateroverlast heeft niets met de
bouwfase te maken.
De stedenbouwkundigen, architecten en ontwikkelaars willen zo lang mogelijk bepaalde keuzes
open laten. Het belang van de ontwikkelaars is het zo goed mogelijk verkopen van de woningen.
Wanneer tot het laatste moment aanpassingen mogelijk zijn, kan er direct ingespeeld worden op
de wensen van de markt. Echter om de civiel technische voorbereidingen te kunnen uitvoeren,
dient alles zo snel en concreet mogelijk vastgelegd te worden. Hier liggen de tegenstrijdige
belangen. Het creatieve proces kost veel tijd, wat tot gevolg heeft dat er snel moet worden
opgehoogd en voorbelast.
Door goed onderling te communiceren zal het proces verbeteren. Daarbij moet de juiste persoon
op de juiste plaats zitten en moeten beslissingen genomen durven worden. Op bepaalde
plaatsen zitten te veel onkundige mensen.

bouwkundige aannemer (Schouten)
De vinexlokatie wordt in deelprojecten uitgevoerd. Bij de eerste delen werden kabels & leidingen
tijdens het bouwrijp maken aangelegd in natte grond. Ook werd er geen goede drainage aangelegd.
Daarbij kwam dat het waterschap de grondwaterstand zou verlagen tijdens de bouw, maar dit niet kon
omdat er voor de bestaande bebouwing nog voorzieningen aangebracht moesten worden. Deze
factoren samen met hevige regenval zorgden voor grote wateroverlast. Zo erg dat het materieel over
de bouwplaats dreef.
Bij latere deelprojecten is geleerd van de voorgaande projecten. Kabels en leidingen zijn daar in
cunetten aangelegd en er is goede drainage toegepast. Dit verminderde de wateroverlast
aanzienlijk. Ter plaatse van de bouwblokken dient de aannemer zelf voor drainage te zorgen.
Wel waren er voorzieningen aanwezig om de drainage op aan te sluiten.
De extra kosten die ontstaan door stagnatie en ziekteverzuim bij wateroverlast, zijn moeilijk
inzichtelijk te maken. De kosten zijn er zeker wel, daarom passen we soms extra
(drainage)voorzieningen toe ondanks dat we daar in onze aanbieding geen rekening mee hebben
gehouden.

Conclusie project Leidschenveen
De bouwlokatie van Leidschenveen ligt in een veengebied. In een dergelijk gebied is het erg
belangrijk goede voorzieningen aan te brengen voor de waterafvoer. In het begin van het project was
men daar nog niet zo van doordrongen. Drainage werd niet, of niet goed aangelegd en
grondwaterstandverlaging tijdens de bouw, beloofd door het waterschap, werd niet uitgevoerd. Bij
hevige regenval, kwamen de bouwputten blank te staan. Er ontstond een niet werkbare situatie.
Hierdoor werd men er zich van bewust dat er meer aandacht aan drainage besteed moest worden. Bij
de laatste deelprojecten zijn verbeteringen doorgevoerd, die tot vermindering van de wateroverlast
hebben geleid.
De PPS-structuur zorgt soms voor een onduidelijke afstemming tussen de verschillende partijen.
Het waterschap geeft aan dat zij geen afspraken maakt met het OBL, omdat deze organisatie
slechts een tijdelijk karakter heeft. Verder lijkt kostenbesparing nog meer een uitgangspunt voor
de projectuitvoering dan bij een normale structuur. Insteek is dat nadat het fout is gegaan, pas
maatregelen getroffen worden.
Aandachtspunten voor verbetering:
• doordat de voorbereidingsfase te lang duurt, wordt er vaak te laat gestart met het bouwrijp maken

en ontstaat er geen goede bouwrijp situatie;
• de aanleg van open water dient het bouwtempo te volgen, om voldoende bergingscapaciteit in het

gebied te kunnen garanderen;
• reeds vanaf het begin van een project moet de waterafvoer goed geregeld zijn, niet pas

voorzieningen treffen als er problemen ontstaan;
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• in een zo vroeg mogelijk stadium moeten gemeente, stedenbouwkundige, ontwikkelaar en
aannemer samen aan tafel zitten, om zaken tijdig en goed af te stemmen.

9.6.3. Project Vinexlokatie Houten

Korte omschrijving project
In 1995 werd de gemeente Houten aangewezen om de groeiende bevolking van de regio Utrecht op
te vangen. De ligging van Houten aan de spoorlijn en het grote tekort aan woningen in de regio
Utrecht maakten Houten bij uitstek geschikt voor de groeitaken. Dit betekent dat aan de zuidkant van
Houten tot 2008 ruim 7000 nieuwe woningen worden gebouwd (prognose maart 2003). Hierdoor stijgt
het aantal inwoners van 43.000 op dit moment naar ongeveer 51.000. Met de bouw van deze
woningen is begin 1997 begonnen. Op dit moment is 55 procent van Houten-Zuid opgeleverd. De
ruim 7000 woningen worden in zeven deelplannen gebouwd: Loerik, Overdam, Hofstad, Schonauwen,
De Hoon, Leebrug en het Castellum.
Aan de noordkant wordt Houten Vinex begrensd door de Rondweg en aan de zuidkant door het
Amsterdam Rijnkanaal. In dit gebied bevinden zich verschillende oorspronkelijke landschappen,
zoals een oud rivierenlandschap en een veel jonger polderlandschap. Bij de invulling van Houten
Vinex is uitgegaan van die oorspronkelijke lijnen in het landschap.
In de komende jaren zullen in Houten Vinex gemiddeld zo´n 900 woningen per jaar worden
opgeleverd. Tot op heden gaat dat aan de oostkant van Houten Vinex volgens planning. Aan de
westkant van Houten Vinex bestaat momenteel een kleine achterstand in de oplevering van
nieuwe huizen.

Figuur 9.3: Lokatie Houten

Geïnterviewde partijen

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
Het gebied is een oud landbouw gebied. De ondergrond bestaat uit een laag klei en in het zuid-
westelijke deel is ook veen aanwezig. De deklaag varieert sterk. Gemiddeld is er één à twee meter
klei aanwezig, maar lokaal kan dit ook meer dan vijf meter zijn.
Op zich is het waterschap niet betrokken bij het bouw- en woonrijp maken. In de
voorbereidingsfase zijn we wel betrokken. Voordat er bouwrijp gemaakt kan worden, moet al
bekend zijn hoe de nieuwe waterhuishouding eruit komt te zien. Dit moet goed in het bestek zijn
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aangegeven. Omdat het een betrekkelijk kleine lokatie betreft, hebben we één
waterhuishoudkundig plan gemaakt voor het hele gebied. Dit plan geldt als basis voor elk
deelgebied dat in ontwikkeling gaat.
Met name in het begin van de uitvoering waren er perioden waarin het water niet genoeg weg
kon. Vooral binnen de bouwgebieden zelf is er veel overlast geweest, omdat het water niet kon
worden afgevoerd. De bouwvolgorde wat lokatie betreft, werd gestuurd door de
eigendomsverwerving. Zodra een deel in eigendom was kon er begonnen worden met bouwrijp
maken. Echter het totale watersysteem kon niet aangepast worden. Soms is wel 4 of 5 keer een
tijdelijke watergang omgelegd, omdat percelen nog niet in eigendom waren.
De wateroverlast op de bouwplaats is een probleem van de ontwikkelaar. Binnen een bouwblok
zijn er namelijk allerlei maatregelen te treffen om het waterprobleem zelf in de hand te houden.
Het hoogheemraadschap dient zorg te dragen dat iedereen die buiten de Vinex lokatie valt geen
wateroverlast ondervindt. Zij hebben niet om de werkzaamheden gevraagd en dienen er ook
geen last van te hebben.
Heel vroeg moeten de betrokken partijen samen aan tafel zitten. Je kan een gebied niet bouwrijp
maken zonder dat de waterhuishouding op orde is. Het plan moet zo vroeg mogelijk vastgelegd
worden, anders loop je achter de feiten aan in de uitvoering. Iedereen is zich dat nu wel bewust,
maar het is juist belangrijk in het begin als de projectontwikkeling net opgang komt. Wanneer
architecten en stedenbouwkundigen een visie vormen over een gebied moet er ook aandacht
besteed worden aan de waterhuishouding.

adviseur (Grontmij)
Op deze bouwlokatie is er sprake van een wisselende grondsamenstelling, waardoor er lokaal
eenvoudig bouwrijp gemaakt kan worden. Op plaatsen met een slechte grondslag dienen
maatregelen genomen te worden, zoals voorophoging, goede drainage en extra aandacht voor de
waterhuishouding.
Er is tijdens de bouw sprake van wateroverlast geweest, tijdens een aantal natte winterperioden.
Het probleem in de winter is dat als de grond eenmaal verzadigd is er geen verdamping of
verdroging plaatsvindt zodat het heel moeilijk is om de grond ontwaterd te krijgen, wat de
problemen veroorzaakte. Er is gekeken of aanvullende drainage maatregelen genomen konden
worden. In sommige gevallen heeft dat een beetje geholpen. Op bepaalde plaatsen hebben we
aanvullend ontwateringsloten aangebracht om water af te voeren en op andere plaatsen hebben
we niets gedaan. Op deze plaatsen is er gewacht met bouwen totdat de situatie verbeterd was,
omdat nog meer technische ingrepen tot structuurbederf in de grond leidt. De laatste jaren gaat
het beter. De winters zijn droog en bij een aantal van de deelplannen die nu in uitvoering zijn, is
integrale ophoging toegepast. Door het aanwezige zandpakket is er veel minder wateroverlast en
in opgehoogde grond is de kans op structuurbederf veel minder aanwezig.

Grontmij heeft het gevoel op dit moment het bouw- en woonrijp maken goed onder controle te
hebben. Elke situatie vraagt door zijn specifieke bodemgesteldheid en bouwlogistiek om een goede
aanpak en apart ontwerp. Dat is maatwerk.

projectontwikkelaar (BAM)
Het was niet duidelijk wat er onder een bouwrijp terrein werd verstaan in dit project. Het bestek was
zeer laat gereed, zodat er geen duidelijke informatie aanwezig was. Tijdens de overdracht is er geen
controle uitgevoerd. Het niet accepteren van de grond, omdat het bouwrijp maken niet goed is
uitgevoerd is geen oplossing, omdat de tijdnood dan alleen maar groter wordt.
Er is niet integraal opgehoogd, de bouwpeilen zijn juist zeer laag. Het is de ontwikkelaar niet
duidelijk waarom er voor deze lage peilen is gekozen: er is een groot grondoverschot en er
treden waterproblemen op.
Er waren grote problemen door wateroverlast. Probleem kwam voort uit de keuze een open
waterhuishouding toe te passen, dwz regenwater wordt niet opgevangen in kolken en afgevoerd
via het riool, maar het moet infiltreren in het gebied of naar het open water worden geleidt. Er is
echter onvoldoende afvoercapaciteit in het gebied aangebracht, zodat er wateroverlast ontstaat.
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Zelf heeft de ontwikkelaar maatregelen genomen om de wateroverlast op te lossen, o.a. door het
plaatsen van kolken. Er was echter veel tegenwerking vanuit gemeente hierbij, omdat het niet
aansloot bij de open waterhuishouding. Een andere oplossing het aanbrengen van wadi goten
was veel te kostbaar. Vanaf het begin moet er een goed drainagesysteem worden aangelegd. Dit
systeem dient niet alleen voor de infra te worden aangelegd maar ook voor het uitgeefbaar
terrein.
Onderlinge afstemming tussen de verschillende partijen was minimaal. Wanneer het hele proces
bij de ontwikkelaar komt te liggen, verloopt de coördinatie binnen het project veel beter.
De aansturing vanuit de gemeente is slecht, doordat er mensen met weinig ervaring van het
bouwproces zitten. Tevens is de besluitvorming bij de gemeente heel langzaam. Vooral bij kleine
gemeente moet vaak de Raad beslissen over een wijziging. Het voortraject is daardoor veel te
lang, waardoor er een enorme tijdsdruk ontstaat tijdens de uitvoering.

Conclusie project Vinex lokatie Houten
De deklaag van het bouwterrein varieert sterk, waardoor het bouwrijp maken op sommige plaatsen
eenvoudig is en op ander plaatsen er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
Het lijkt dat de oorzaak van de wateroverlast tijdens de bouwfase te vinden is in een niet goed
afstemming met betrekking tot het watersysteem. Een open waterhuishoudingsysteem moet
vanaf het begin goed aangelegd worden, met voldoende afvoer mogelijkheden. De ontwikkelaar
heeft tijdens de uitvoering aanvullende voorzieningen genomen.
Het lijkt ook dat afspraken niet helder en duidelijk zijn gemaakt en dat de communicatie tussen
verschillende partijen moeizaam verliep. De ontwikkelaar heeft hier duidelijke klachten over.
Aandachtspunten voor verbetering:
• vanaf het begin van het project dient een goed en afgestemd drainagesysteem te worden

aangelegd;
• door het totale (voorbereidings)proces bij de ontwikkelaar te leggen, verloopt de coördinatie van

het project beter;
• de betrokken partijen moeten in een vroeg stadium aan tafel zitten, zodat er betere afstemming

van het begin van de planvorming plaats vindt en er in een latere fase geen onverwachte
(afstemmings)problemen ontstaan;

• onderlinge afstemming is minimaal, communicatie kan sterk verbeterd worden!

9.7. Standpunt van de partijen in relatie tot wateroverlast
Als onderdeel van het onderzoek over de wateroverlast tijdens de bouw zijn interviews
uitgevoerd. Een drietal projecten waarbij wateroverlast aan de orde is geweest, is geselecteerd
en voor elk project is een aantal interviews uitgevoerd. Hieruit blijkt dat onafhankelijk van het
bestudeerde project, elke partij onderling in hoofdlijnen eenzelfde mening heeft over taken en
verantwoordelijkheid in relatie tot het tot stand komen van een nieuwe woonwijk. Deze worden in
de conclusie van deel 2 weergegeven.
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Conclusie deel 2:

In deel 2 is een praktijkonderzoek gepresenteerd van een elftal recente bouwprojecten. Deze
projecten zijn geselecteerd op hun diversiteit in toegepaste technieken in relatie tot de grondsoort
en de waterproblematiek ter plaatse. Zodoende kan een gevarieerd beeld worden geboden van
de huidige bouwpraktijk en de problemen die hierbij spelen. Dit onderzoek biedt daarnaast de
mogelijkheid om de huidige bouwpraktijk te vergelijken met de bouwpraktijk van 25 jaar geleden,
toen op soortgelijke wijze eerder onderzoek is verricht. Uit de elf lokaties zijn drie lokaties
geselecteerd voor met een meer uitgebreid onderzoek over de problematiek rondom
wateroverlast op de bouwplaats. Per project zijn een aantal betrokken partijen benaderd om
vanuit hun positie het project toe te lichten.

Het belangrijkste doel van de bouw- en woonrijpfase is om het gebied zodanig in te richten dat de
woonomgeving van voldoende kwaliteit zal zijn voor het doel van het gebied en dat het ingerichte
gebied beheerst en onderhouden kan worden met een minimale inspanning voor de daarop
volgende decennia. Het andere belangrijke doel van de bouwrijpfase is de bouwgrond voor te
bereiden voor de woningbouwfase.

Deelconclusie 1: conclusies uit de elftal onderzochte bouwprojecten
Door het uitvoeren van dit praktijkonderzoek is een goed beeld ontstaan van de Nederlandse
praktijk van bouw- en woonrijp maken en van de diverse gemaakte overwegingen om de
verschillende keuzen te maken bij bouwprojecten. De diversiteit is zeer groot. De bestaande
werkwijze en ervaring speelt een cruciale rol. Uit het onderzoek blijkt dat er weinig behoefte is om
veranderingen aan te brengen als deze niet door interne of externe factoren worden
afgedwongen.

De mate en de kwaliteit van de voorbereiding voor het onwikkelen van een bepaalde bouwlokatie
zijn ook zeer wisselend. Soms worden uitgebreide studies uitgevoerd over allerlei onderwerpen
voor het ontwikkelen van een kleine uitbreidingslokatie terwijl voor andere, enorm grote lokaties
slechts een zeer summier en onvolledig onderzoek wordt uitgevoerd. De eisen gesteld aan de
voorbereiding worden in toenemende mate bepaald door de vergunningverlenende instantie. Als
iets verplicht wordt gesteld te onderzoeken, wordt dit wel gedaan, als er geen verplichting geldt
wordt uitgegaan van de praktijkervaring

Uit dit onderzoek van de wijze van bouw- en woonrijp maken in de Nederlandse praktijk moet ik
concluderen dat de hierboven genoemde doelen van de bouw- en woonrijpfase slechts beperkt
worden gehaald en soms helemaal niet worden bereikt. Het bouwrijp maken is een belangrijke
fase van het bouwproces van een woningbouwlokatie en wat zou moeten –het inrichten van een
kwalitatief hoogwaardige bouw- en woonomgeving- blijkt juist niet (of onvoldoende) te gebeuren.
De situatie is zorgwekkend te noemen. Dit geldt in verschillende mate voor bijna alle bestudeerde
projecten.

Wat zijn de oorzaken hiervan? Uit analyse van de projecten is gebleken dat de ontwerpen
gebaseerd zijn op foutieve ontwerpcriteria en verkeerde gegevens van het gebied (zoals
bijvoorbeeld de doorlatendheidcoëfficient). Een derde oorzaak is dat ontwerpen meestal maar
gedeeltelijk worden uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat gemeenten van mening zijn dat de aanleg
van drainage op uitgeefbaar terrein de verantwoordelijkheid van derden is. Deze drie oorzaken
dienen opgelost te worden om een goede waterbeheersing in de bouw- en woonomgeving te
creëren. Hieronder worden deze drie hoofdoorzaken meer gedetailleerd uitgewerkt:

Ontwerp:
• De gemaakte afwegingen om een bouwrijpmethode (integraal- of cunettenmethode) te kiezen

worden in de praktijk zelden gemotiveerd en onduidelijk is óf en zo ja hoe wordt afgewogen;
• Gebleken is dat het in de literatuur gehanteerde ontwateringscriterium niet overeenkomt met

het in de praktijk gebruikte ontwateringscriterium. In de literatuur wordt een onderscheid
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gemaakt tussen een ontwerpbelasting voor de bouwfase (10 mm/etm) en voor de woonfase
(5 mm/etm), terwijl uit de praktijk blijkt dat voor beide fasen dezelfde ontwerpbelasting wordt
gebruikt (5 mm/etm);

• Vaak wordt in het geheel geen ontwerp van het ontwateringstelsel uitgevoerd en worden de
infrastructuren aangelegd op basis van ‘praktijkervaring’. Bij een aantal van deze projecten is
ook veel wateroverlast geconstateerd. De indruk bestaat dat, als een ontwerp berekend was
geweest, de aangelegde stelsels anders uitgevoerd zouden zijn;

• Bij het ontwerp van de ontwateringsmiddelen is in zeer veel gevallen niet voldoende rekening
gehouden met hydrologische processen als neerslag en kwel;

• Normen voor de ontwateringsdiepte ter plaatse van bijvoorbeeld woningen zijn over het
algemeen niet duidelijk gerelateerd aan de diepte waarop de bodem van de kruipruimte zich
bevindt, de beschikbare berging in de grond en de frequentie waarmee men de kans op
vrijstaand water in de kruipruimte accepteert;

• De toegestane peilstijging van het open water wordt zelden gemotiveerd en de invloed van
deze peilstijging op de ontwateringsdiepte wordt niet aangegeven;

• De invloed van het faseren van de werkzaamheden (bijvoorbeeld bij aanvang niet alle
grachten ontgraven) op de ontwateringsdiepte wordt niet aangegeven;

• Het niet aanbrengen van ontwateringsmiddelen op uitgeefbaar terrein en de invloed hiervan
op de ontwateringsdiepte van bijvoorbeeld de kruipruimte wordt niet aangegeven;

• Bij geen enkel project wordt het toe te passen omhullingsmateriaal rondom drainagebuizen in
relatie gebracht met de eigenschap van de aanwezige bodemgesteldheid;

• Er wordt in geen enkel ontwerp aandacht besteed (noch worden aanbevelingen gedaan) om
het hemelwater op maaiveld, dat niet kan infiltreren, te verzamelen en af te voeren tijdens de
bouwfase. Dergelijke tijdelijke voorzieningen zijn echter in veel gevallen nodig omdat de
definitieve voorzieningen meestal pas in de woonrijpfase worden aangebracht. Dit is van
bijzonder grote betekenis in geval er voor gekozen is geen R.W.A.-stelsel aan te brengen
maar het afstromend regenwater te gaan infiltreren. In deze gevallen kan het dakoppervlak
niet op een riool aangesloten worden.

Gegevens:
• Er wordt weinig rekening gehouden met de werkelijke doorlatendheid van de bodem en er is

bij geen enkel ontwerp rekening gehouden met de invloed van de bouwwerkzaamheden op
de doorlatendheid van de bodem;

• Eigenschappen van de toe te passen bouwmaterialen worden meestal niet in het ontwerp
weergegeven (bijvoorbeeld eisen aan het zand);

Uitvoeringsaspecten:
• Onderhoud aan afwaterings- en ontwateringsvoorzieningen tijdens de bouw zijn marginaal;
• De kwaliteit van de aangelegde drainagebuizen zijn minimaal;
• Aandacht voor de scheiding bouw- en woonverkeer ontbreekt in veel gevallen;
• Revisiegegevens van bijvoorbeeld aangelegde drainage ontbreken in veel gevallen.

Tijdens dit onderzoek zijn elf bouwlokaties vergeleken met de twaalf bouwlokaties uit het
onderzoek in 1977. Op basis van deze (beperkte) onderzoeken moet ik concluderen dat de
huidige woningbouwlokaties op zich niet ‘slechter’ zijn dan 25 jaar geleden, zoals vaak wordt
gezegd om de slechte kwaliteit van de bouwgrond in Nederland te kunnen verklaren. Een groot
verschil is wél geconstateerd in de mate van ophoging en van de gerealiseerde drooglegging. De
drooglegging werd in 1977 realiseerd door het terrein (extra) op te hogen en/of door middel van
peilverlaging. Als dezelfde projecten in 2003 gerealiseerd zouden worden, zou de drooglegging
veel kleiner zijn gekozen met als voornaamste reden hiervan het besparen van kosten. De keuze
voor een beperktere drooglegging gaat echter niet gepaard met andere benodigde maatregelen
om een hoogwaardige bouw- en woonomgeving te realiseren.
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Deelconclusie 2: conclusies uit de drietal onderzochte bouwprojecten in verband met
wateroverlast

Uit het door mij verrichte nadere onderzoek van drie van de elf bestudeerde projecten, waarbij
interviews zijn gehouden met betrokkenen over de wateroverlastproblematiek tijdens de bouw,
blijkt dat elke betrokken partij een duidelijke mening heeft over de vraag wie verantwoordelijk is
voor deze problemen.

Wateroverlast blijkt vaak voor te komen en een grote rol te spelen bij bouwprojecten; in alle
bestudeerde projecten is wateroverlast in meerdere of mindere mate een probleem gebleken.
Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan water dat gedurende lange tijd op maaiveld blijft
staan. Gemeenten blijken zich niet verantwoordelijk te voelen voor de waterproblematiek tijdens
de bouw van nieuwe lokaties en waterschappen evenmin. De waterschappen lijken slechts
geïnteresseerd in de gerealiseerde hoeveelheden berging en de afvoercapaciteit van het
afwateringsstelsel.
Zoals te verwachten viel, is elke betrokken partij van mening dat deze problemen voor rekening
komen van de andere partijen in het bouwproces. Hieronder wordt per partij de standpunten
samengevat.

gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van het openbare gebied, zoals wegen,
gemeentelijk groen, waterpartijen en het aanbrengen van kabels en leidingen. Bovendien hoort in het
takenpakket van de gemeente het egaliseren van de uitgeefbare terreinen op de afgesproken
maaiveldhoogte.

De gemeente is verder verantwoordelijk voor het grondwater beheer en het verzamelen en
afvoeren van hemelwater op gemeentelijke grond. Als op uitgeefbare terreinen bijvoorbeeld
drainage wordt aangebracht, dient de gemeente voorzieningen te treffen om het aangeboden
grondwater af te voeren.

De projectontwikkelaars en hun bouwkundige aannemers zijn verantwoordelijk voor het bouwrijp
maken van de bouwblokken Zij dienen zelf, indien nodig, maatregelen te treffen om de benodigde
ontwateringsdiepte te verzorgen. Bovendien zijn de projectontwikkelaar en de bouwkundige
aannemer er verantwoordelijk voor, indien nodig, de draagkracht van de grond te verbeteren en
te zorgen voor de begaanbaarheid binnen het bouwblok. De gemeente zorgt voor de
toegankelijkheid tot aan de bouwpercelen d.m.v. het aanbrengen van bouwwegen met voldoende
draagkracht en drooglegging.
De gemeente is als ontwerper en opdrachtgever van het bouw- en woonrijp maken mede
verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. De gemeente stelt hiervoor
het Veiligheid- en Gezondheidsplan op. De gemeente heeft echter geen verantwoordelijkheid
voor arbeidsomstandigheden van de bouwkundige werkzaamheden. Dit is de
verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar en van de bouwkundige aannemers.

waterschap
Het waterschap heeft nog weinig of geen invloed op de lokatiekeuze en op de wijze van bouwrijp
maken door de gemeente. Wellicht dat dit in de toekomst zal veranderen, onder invloed van de
watertoets. Het waterschap constateert soms ook dat het realiseren van het open water achter loopt
op de bouwwerkzaamheden. Het waterhuishoudingsplan wordt opgesteld voor de definitieve situatie
en tot nu toe wordt geen aandacht gegeven aan de tijdelijke situatie die zich voordoet tijdens de
bouw.

Het waterschap is voornamelijk geïnteresseerd in de afvoerkarakteristieken van en de
bergingscapaciteit binnen het plangebied. De ontwatering en afwatering binnen het plangebied
valt huns inziens onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en de projectontwikkelaar,
waarbij de gemeente een sturende rol heeft.
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Het waterschap heeft er baat bij als de afvoer binnen het plangebied langzaam plaatsvindt en als
zo veel mogelijk gebiedseigen water wordt vastgehouden. Dat in tegenstelling tot de bouwers, die
snel zoveel mogelijk water willen afvoeren.

projectontwikkelaar
Het bouwrijp maken is de verantwoordelijkheid van de gemeente en de kwaliteit hiervan laat te
wensen over. Een spanningsveld is altijd aanwezig tussen het bouwrijp maken en de ontwikkeling van
het gebied. De plannen en het bestek voor het bouwrijp maken moeten zo snel mogelijk worden
afgerond, zodat gestart kan worden met het bouwrijp maken. Dat word veroorzaakt doordat het
definitieve inrichtingsplan zo laat mogelijk wordt vastgesteld om het bouwplan tot aan de uitvoering
hiervan te kunnen wijzigen. Als gevolg hiervan kunnen keuzes bij het bouwrijp maken niet altijd even
goed gemaakt worden.
Belangrijk is dat vooraf goede afspraken worden gemaakt over de gehanteerde definitie van
bouwrijp maken. Vervolgens is het nodig om goed te kunnen communiceren tussen de partijen
om gezamenlijk een oplossing te vinden voor geconstateerde problemen.
Voor wat betreft de verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats
wordt in het V&G ontwerp en uitvoering alles wat betreft veiligheid en arbeidsomstandigheden
geregeld. De aannemer is als eerste verantwoordelijk, maar ook de opdrachtgever blijft
verantwoordelijk voor de veilgheid.

bouwkundige aannemer
Wateroverlast tijdens de bouw zorgt voor extra kosten, door stagnatie en ziekteverzuim. Daarom past
de bouwkundige aannemer soms extra voorzieningen toe, wanneer wateroverlast wordt verwacht,
ondanks dat dit niet vooraf is aangeboden.
De bouwer is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. Het is
belangrijk dat zo veel mogelijk grondwerk ten behoeve van het ontgraven van de bouwblokken
tijdens de bouwrijpfase worden uitgevoerd. Hierdoor worden de bouwwegen minder belast.

Vaak is de bouwkundige aannemer niet betrokken bij het bouwrijp maken. Veel beter zou het
volgens hem zijn als zij het bestek bouwrijp maken ter inzage krijgen om een aantal zaken te
controleren. De gemeente kan hierdoor hun ervaring gebruiken en dat kan ten goede komen van
de werkzaamheden van iedereen.

werknemers (GWW en B&U)
Uit de uitgebreide enquête gehouden in 1997 door de stichting Arbouw, blijkt dat voor zo´n 30 % van
de ondervraagden de begaanbaarheid van het bouwterrein vaak tot zeer vaak een probleem vormt bij
de uitvoering van de werkzaamheden. De belangrijkste oorzaken van een moeilijk begaanbaar
bouwterrein zijn vooral gelegen in de weersomstandigheden en de grondsoort waarop men werkzaam
is. De meeste problemen doen zich voor bij klei- en veengrond en in mindere mate bij los opgebracht
zand.

Het werken op een moeilijk begaanbare ondergrond wordt door bijna iedereen (94 %) als
zwaarder ervaren. Op de vraag of men na een dag werken op een moeilijk begaanbaar
bouwterrein ook vermoeider is, antwoordt 90 % bevestigend. Verder geven de respondenten aan
na een dag werken op een moeilijk begaanbaar bouwterrein meer klachten te hebben. Het betreft
vooral klachten onder in de rug, de voeten en de knieën dan wel een combinatie van deze drie.
Leeftijd, ervaringsjaren en de grootte van het bedrijf waar men werkzaam is, zijn nauwelijks van
invloed op de vermoeidheids- en gezondheidsklachten.

De stichting Arbouw heeft vervolgens onderzocht of een moeilijk begaanbaar bouwterrein ook
leidt tot meer ongevallen. 36 % beantwoordt deze vraag bevestigend. De meeste ongevallen
worden veroorzaakt door het wegglijden, het niet op tijd weg kunnen komen of door struikelen.
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Samenvattend
De wijze waarop een terrein bouwrijp wordt gemaakt, heeft grote invloed op de kwaliteit van een
bouwrijp terrein. Hiermee wordt bedoeld dat de weersomstandigheden en het gebruikte materiaal
veel invloed kunnen hebben op de doorlatendheid van de grond. Uit de literatuur blijkt dat de
humusrijke laag eerst verwijderd moet worden voordat er opgehoogd kan worden met de
vrijgekomen grond uit de cunetten. In de praktijk wordt dit niet gedaan; de grond wordt
rechtstreeks met zwaar materiaal over het terrein geëgaliseerd. Deze werkwijze leidt ertoe dat
een oorspronkelijk goed doorlatende bouwgrond ondoorlatend of minder doorlatend wordt. Met
dit aspect wordt in de praktijk nooit rekening gehouden.

In vergelijking met de bouwpraktijk van 25 jaar geleden, blijkt onder andere dat de huidige
bouwpraktijk meer aandacht besteedt aan de duurzaamheid van stedelijke inrichting. Dit valt op
te maken uit de tegenwoordig gestelde eisen aan de waterhuishouding. Zo valt de toegenomen
aandacht voor duurzaamheid af te leiden uit de eisen voor het afkoppelen en het infiltreren van
het regenwater; 25 jaar geleden waren deze aspecten nog onbekend. Vandaag de dag is dit een
normale en geaccepteerde praktijk.

Gebleken is dat het in de literatuur gehanteerde ontwateringscriterium niet overeenkomt met het
in de praktijk gebruikte ontwateringscriterium. In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt
tussen het criterium voor de bouwfase (10 mm/etm) en voor de woonfase (5 mm/etm), terwijl uit
de praktijk blijkt dat voor beide fasen hetzelfde criterium wordt gebruikt (5 mm/etm). Als in de
praktijk al met een criterium wordt gewerkt, is dit het criterium van 5 mm/etm, maar meestal
vinden in het geheel geen berekeningen voor het ontwerp van de ontwatering plaats en is dus
geen sprake van een in de praktijk gehanteerd criterium. Als al een ontwerp wordt gemaakt, valt
daar verder nog over te zeggen dat dit meestal geen ‘goed’ ontwerp is: de gehanteerde
doorlatendheid is vaak niet representatief voor de doorlatendheid van de aanwezige grondsoort.

In deel 1 is de theoretische achtergrond gepresenteerd van het bouw- en woonrijp maken. In deel
2 is de praktijk aan de orde geweest en in deel 3 wordt onderzocht in hoeverre de theorie aansluit
op de praktijk. Verder zal ingegaan worden op de geconstateerde problemen tijdens het bouw-
en woonrijp maken, met name voor wat betreft de wateroverlastproblematiek tijdens de bouw, en
wordt onderzocht hoe deze problemen verholpen kunnen worden.
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Deel 3: Problemen bij het bouw- en woonrijp
maken en mogelijke oplossingen
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Deel 3: Problemen bij het bouw- en woonrijp maken en mogelijke oplossingen

In deel 2 is de Nederlandse praktijk van bouw- en woonrijp maken uitgebreid aan de orde
gekomen. Veel aspecten zijn onderzocht, zoals de gehanteerde normen in de praktijk en
problemen in relatie tot wateroverlast tijdens de uitvoeringsfase. Tevens is ingegaan op de vraag
welke mening de diverse betrokkenen hier over hebben. Door het combineren van het onderzoek
over wateroverlast uitgevoerd door mij in samenwerking met Witteveen+Bos en mijn uitgebreide
projectgebonden literatuuronderzoek in combinatie van het houden van interviews, is voor mij
een duidelijk beeld ontstaan van de oorzaken van de geconstateerde wateroverlastproblematiek.

In deel 3 wordt een aantal voorstellen gedaan om tot een betere situatie te komen met als doel
het voorkomen van wateroverlast tijdens de bouwfase. Een beter ingericht bouwterrein waar
wateroverlast niet voorkomt zal meestal ook leiden tot een woonwijk met minder wateroverlast
tijdens de beheerfase.

In hoofdstuk 10 wordt in eerste instantie aandacht besteed aan de geconstateerde problemen
tijdens het bouw- en woonrijp, waarbij de nadruk wordt gelegd op de problemen met betrekking
tot wateroverlast. Vervolgens wordt in hoofdstuk 11 een aantal maatregelen voorgesteld om de
wateroverlast tijdens de bouw (tussen het moment dat een terrein bouwrijp is en de oplevering
van de woningen) te voorkomen. In hoofdstuk 12 wordt naar de rol en verantwoordelijkheid van
de partijen gekeken, dit in relatie tot de geconstateerde wateroverlastproblematiek, en worden
voorstellen gedaan om tot een beter en duidelijker situatie te komen. Gezien het belang van het
verspreiden van de opgedane kennis en op de behoefte van de markt om een complete en
geactualiseerde publicatie over het onderwerp bouw- en woonrijp te maken, wordt hiertoe in
hoofdstuk 13 een voorstel gedaan.

De conclusies worden vervolgens in hoofdstuk 14 gepresenteerd en in hoofdstuk 15 worden een
aantal aanbevelingen gedaan om het oplossen van de wateroverlastproblematiek tijdens de
bouwfase te realiseren.
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10. PROBLEMEN BIJ HET BOUW- EN WOONRIJP MAKEN

10.1. Inleiding
Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek (deel 1) en van het praktijkonderzoek (deel 2)
worden hieronder de geconstateerde problemen tijdens het bouw- en woonrijp maken besproken.
In eerste instantie zal worden ingegaan op de problemen in het algemeen, om vervolgens de
belangrijkste oorzaken van de geconstateerde wateroverlast te analyseren

10.2. Type problemen
Problemen kunnen in twee categorieën verdeeld worden, waarbij een zekere relatie bestaat
tussen beide categorieën. De eerste categorie problemen kan gekarakteriseerd worden als
procesmatig en de tweede als technisch.

Procesmatige problemen betreffen de relatie en afspraken tussen de diverse betrokkenen en de
tweede categorie problemen zijn van een technisch karakter. Beide categorieën kunnen niet
buiten elkaar gezien worden. In het kader van mijn afstudeerwerk wil ik hier niet verder op
ingaan. In de volgende paragraaf komen de oorzaken van de wateroverlast aan de orde, om
hiervoor vervolgens in de volgende hoofdstukken oplossingen voor te dragen.

10.3. Oorzaken van de wateroverlast
Uit het praktijkonderzoek blijkt dat het ontwerp van het bouwrijp niet adequaat is om
wateroverlast te voorkomen en dat door de ontwerpende partij(en) geen rekening wordt
gehouden met de zorg om wateroverlast te voorkomen.

In het algemeen zijn gemeenten van mening dat zij alleen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor
het openbare gebied en vinden waterschappen het onderwerp wateroverlast tijdens de bouwfase
de verantwoordelijkheid van derden; het waterhuishoudingsplan wordt niet beoordeeld op
aspecten zoals ontwateringsstelsels, ontwateringsdiepte, enzovoorts. De vraag of door het
toepassen van de watertoets de situatie beter zal worden is al eerder in mijn afstudeerverslag
aan de orde geweest; mijn mening is dat het waarschijnlijk niet voldoende is omdat de diverse
betrokkenen niet meer verantwoordelijkheden en verplichtingen opgelegd worden om te zorgen
de problemen in relatie tot wateroverlast tijdens de bouwfase te voorkomen.

Hieronder wordt kort aangegeven wat de voornamelijkste problemen zijn, wat de oorzaken van
deze problemen zijn en wat de gevolgen hiervan zijn:

1. Vaak wordt geen ontwerp van het ontwateringsstelsel uitgevoerd en wordt het drainagestelsel
op basis van ‘praktijkervaring’ aangelegd.
• Zonder een ontwerp uit te voeren is moeilijk voorspelbaar wat voor bouwterrein geleverd

gaat worden en welke infrastructuur nodig zal zijn om de ontwateringsdiepte te kunnen
realiseren tijdens de bouw- en beheerfase. Gezien het feit dat elke lokatie uniek is en dat
ook binnen een gemeente elke lokatie anders is wordt aanbevolen om voor elke situatie
een specifiek ontwerp op te stellen. Het gevolg van het niet uitvoeren van een ontwerp
t.b.v. het ontwateringsstelsel is vaak wateroverlast tijdens de bouw- en beheerfase.

2. De ontwerpcriteria zijn niet adequaat voor de bouwfase (5mm/etm). Zoals eerder aangegeven
in de literatuur uit het praktijkonderzoek van 1977 dient deze 10 mm/etm te bedragen.
• Het hanteren van verschillende ontwerpcriteria is gebaseerd op het feit dat de

omstandigheden in beide fasen anders zijn en hierdoor niet hetzelfde criteria gehanteerd
dient te worden. Als voorbeeld hiervan, er is tijdens de bouwfase nog geen verhard
oppervlak die op de riolering afgevoerd wordt. Al het water dient in het algemeen via de
bodem afgevoerd te worden. Het gevolg van niet de juiste ontwerpcriteria te hanteren voor
de bouwfase is groot, namelijk wateroverlast. De benodigde ontwateringsdiepte zal niet
gerealiseerd worden en afhankelijk van de grondsoort zal modder en plaatsvorming
optreden.
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3. Bij het ontwerp van de ontwateringsmiddelen is in zeer veel gevallen niet voldoende rekening
gehouden met hydrologische processen als neerslag en kwel;
• Kwel heeft als gevolg dat bijvoorbeeld het drainagestelsel extra belast gaat worden. Bij

het bepalen van de afvoer van de drain dient hier rekening mee te worden gehouden.
Bovendien, in gebieden met kwel kan het aanbrengen van verticale drainage om
bijvoorbeeld bouwputten te kunnen bemalen of het ontgraven van een afsluitende laag het
gevolg hebben van een stijging van de grondwaterstand. Deze problematiek dient tijdens
de ontwerpfase goed beoordeeld te worden en de benodigde maatregelen dienen
getroffen te worden om de gevolgen hiervan te voorkomen.

4. Normen voor de ontwateringsdiepte ter plaatse van bijvoorbeeld woningen zijn over het
algemeen niet duidelijk gerelateerd aan de diepte waarop de bodem van de kruipruimte zich
bevindt, de beschikbare berging in de grond en de frequentie waarmee men de kans op
vrijstaand water in de kruipruimte accepteert;
• De hoogte van de kruipruimte varieert afhankelijk van de gekozen bouwmethode en de

hoogte van de begane grond ten opzichte van bijvoorbeeld het straatpeil en kan sterk
variëren. Het gevolg van niet de goede ontwateringsdiepte ter plaatse van de woningen te
hanteren is wateroverlast in de kruipruimte met het gevolg hiervan op de woonomgeving.

5. De toegestane peilstijging van het open water wordt zelden gemotiveerd en de invloed van
deze peilstijging op de ontwateringsdiepte wordt niet aangegeven;
• De toegestane peilstijging is van directe invloed op de waterberging en de gehanteerde

peilstijging wordt in het algemeen niet gemotiveerd en de invloed van de peilstijging op
bijvoorbeeld de ontwateringsdiepte en afvoercapaciteit uit het drainagestelsel wordt niet
onderzocht. Het gevolg hiervan is een overschrijding, meestal een overschrijding van de
minimaal benodigde ontwateringsdiepte.

6. Tijdens de voorbereidingsfase worden soms afspraken gemaakt over open water-
peilverhoging of -daling waar vervolgens het ontwerp op gebaseerd is. Soms wordt de
peilwijziging pas in de loop van de bouwwerkzaamheden uitgevoerd.
• In het geval dat het ontwerp gebaseerd is op een lager waterpeil dan wat aanwezig is

tijdens de bouw is het gevolg hiervan extra wateroverlast dan als het geval zou zijn
geweest als de uitvoering conform het ontwerp zou zijn.

7. De invloed van het faseren van de werkzaamheden (bijvoorbeeld niet alle grachten
ontgraven) op de ontwateringsdiepte wordt niet aangegeven;
• Als een ontwerp wordt uitgevoerd, wordt in het algemeen uitgegaan van de definitieve

situatie met de aanwezigheid van al het geplande open water. Tijdens de uitvoering is het
uitzonderlijk dat de aanleg van het open water achterloopt op de productie van
bouwgrond. Het gevolg hiervan is dat de mogelijkheden om water te bergen en te lozen
ontbreekt. Bovendien zal in het algemeen een overschrijding optreden van het
gehanteerde ontwerp van de ontwateringsdiepte.

8. Het niet aanbrengen van ontwateringsmiddelen op uitgeefbaar terrein en de invloed hiervan
op de ontwateringsdiepte van bijvoorbeeld de kruipruimte wordt niet aangegeven;
• Bij het drainage-ontwerp wordt vaak berekend dat ontwateringsmiddelen (drainagebuizen)

op uitgeefbaar terrein nodig is en aangebracht dient te worden. Tijdens de bouwrijpfase
worden deze drains niet aangebracht en hierdoor ontstaat  wateroverlast.

9. Bij geen enkel project wordt het toe te passen omhullingsmateriaal rondom drainagebuizen in
relatie gebracht met de eigenschap van de aanwezige bodemgesteldheid;
• Het toepassen van het ‘goede’ omhullingsmateriaal is sterk afhankelijk van de grondsoort

en de textuur hiervan en dit dient per project geselecteerd te worden. Uit het
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praktijkonderzoek blijkt dat hier geen aandacht aan wordt besteed. Het gevolg hiervan is
op lange termijn kans op wateroverlast.

10. Er wordt in geen enkel ontwerp aandacht besteed noch worden aanbevelingen gedaan om
het hemelwater op maaiveld, dat niet kan infiltreren, te verzamelen en af te voeren tijdens de
bouwfase. Tijdelijke voorzieningen zijn in veel gevallen nodig omdat deze voorzieningen
meestal pas in de woonrijpfase worden aangebracht. Dit is van bijzonder grote betekenis als
gekozen wordt om geen R.W.A.-stelsel aan te brengen, gezien het feit dat het dakoppervlak
niet op het riool aangesloten kan worden.
• In het verleden was de praktijk om de hemelwaterafvoer z.s.m. aan te sluiten op het

R.W.A. om het water van de daken af te kunnen voeren. Bovendien was het niet
ongebruikelijk om tijdelijk kolken aan te brengen om het water van de bouwstraten te
kunnen afvoeren. Bij de afwezigheid van de R.W.A. bestaat die mogelijkheid niet meer,
met als gevolg wateroverlast tijdens de bouwfase.

11. Er wordt weinig rekening gehouden met de werkelijke doorlatendheid van de bodem en er is
bij geen enkel ontwerp rekening gehouden met de invloed van de bouwwerkzaamheden op
de doorlatendheid van de bodem;
• De doorlatendheidscoëfficiënt is zeer afhankelijk van de grondkarakteristieken en dient

per lokatie bepaald te worden, waarbij er rekening dient te worden gehouden met de
invloed van de bouwwerkzaamheden op deze coëfficiënt. Het gevolg van een te grote
coëfficiënt is een overschrijding van de ontwateringsdiepte-criteria.

12. Onderhoud aan afwaterings- en ontwateringseisen tijdens de bouw is minimaal;
• Het ontwikkelen van een bouwlokatie kan veel jaren in beslag nemen en er wordt vaak

tijdens de bouw geen onderhoud gepleegd op de ontwaterings- en afwateringsstelsels. De
goede werking van het ontwateringsstelsel kan hierdoor niet gegarandeerd worden en
schade die voorkomt tijdens de bouw kan niet ontdekt worden, met als gevolg
wateroverlast.

13. De kwaliteit van de aangelegde drainagebuizen zijn minimaal;
• Het gevolg hiervan is meer schade dan wat voorgekomen was in het geval dat ‘goede’

bouwmaterialen toegepast zouden zijn.

14. De kwaliteit van de bouwwegen is niet adequaat en de hoogte van het maaiveld verslechtert
de situatie;
• Bouwwegen worden soms hoger aangelegd dan het maaiveld eromheen en soms wordt

de bouwweg lager aangelegd dan de omgeving. Het gevolg van dit laatste is dat het water
op de bouwweg blijft staan en het gevolg van dit eerste is dat het water in een soort ‘kuip’
tussen de bouwwegen blijft staan. In beide gevallen is het gevolg wateroverlast.

10.4. Samenvattend
In dit hoofdstuk zijn diverse oorzaken van wateroverlast die al eerder geconstateerd zijn
(praktijkonderzoek deel 2) gepresenteerd, waarbij de nadruk hier heeft gelegen op de redenen
waarom iets overlast veroorzaakt en de gevolgen hiervan. In het volgende hoofdstuk zal een
aantal maatregelen worden voorgesteld om de wateroverlast tijdens de bouw (tussen het
moment dat een terrein bouwrijp is en de oplevering van de woningen) te voorkomen.
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11. MAATREGELEN TEGEN WATEROVERLAST (BOUWFASE)

11.1. Inleiding
Er blijkt uit de gehouden enquêtes dat wateroverlast op veel bouwlokaties een probleem is. Zoals
verwacht zal een laag gelegen poldergebied met een slecht doorlatende laag en zonder het
aanbrengen van een laag zand altijd te maken hebben, in verschillende mate, met wateroverlast
tijdens de bouw.

De ernst van de situatie varieert sterk per lokatie. Er zijn plaatsen waar de overlast gezien de
frequentie waarmee overlast optreedt of het kleine percentage van de bouwoppervlakte als
minder ernstig kan worden geclassificeerd. Op andere lokaties daarentegen, waar een zeer grote
oppervlakte wordt ontwikkeld en waar een langdurige en frequente wateroverlast optreedt, kan
de situatie zeer ernstig worden genoemd.

Bij regenval op het bouwterrein zal daardoor het grondwater tijdelijk opbollen en vervolgens
langzaam afstromen. Bij een van nature hoge grondwaterstand kan in deze situatie het
grondwater tijdelijk tot aan het maaiveld stijgen of zelfs erboven.
Nog afgezien van de wateroverlast die dan ontstaat, veroorzaakt deze hoge grondwaterstand
een verweking van de grond, zodat deze veel minder draagkrachtig wordt. Het zal duidelijk zijn
dat dit voor de meeste bouwplaatsen tot onaanvaardbare situaties kan leiden.

De ontwatering van het bouwterrein kan worden verbeterd door het verbeteren van de bodem
(doorlatendheid), door toepassen van (meer) drainage, door meer intensief open waterstelsel of
door het waterpeil te verlagen. Indien de drainage een tijdelijk karakter heeft en slechts
functioneel moet zijn gedurende de bouwtijd kan deze drainage zeer eenvoudig zijn. In het hierna
volgende wordt daarop nader ingegaan. Onderscheid is gemaakt tussen een open drainage en
een gesloten drainage.

De bouwplaats heeft weliswaar een tijdelijk karakter, doch de wijze waarop het bouwterrein is
uitgerust en ingericht zal in hoge mate de efficiëntie van de produktie beïnvloeden en bepalend
zijn voor de omstandigheden waaronder kan worden gewerkt.

Bepalend voor de algemene terreinomstandigheden is de mogelijkheid van een vlotte
waterafvoer bij neerslag. In gebieden met zandgronden vindt waterafvoer veelal op natuurlijke
wijze plaats. Bij minder doorlatende grondsoorten zoals klei en veen maar ook bij zand met
bijvoorbeeld leemlagen, ontstaan tijdens en na regen plassen en moddervorming. Het transport
zal hierdoor stagnatie ondervinden of zelfs geheel onmogelijk worden, terwijl door overmatig
vocht en vuil het transportmaterieel extra slijtage ondervindt. De bouwmaterialen die op het
terrein zijn opgeslagen, worden nat en vuil met consequenties voor de kwaliteit en
verwerkbaarheid. Voor de werknemers zal een modderig en nat bouwterrein niet alleen fysiek het
werken en zich verplaatsen bemoeilijken, doch ook psychische weerstanden opwekken. De
produktiviteit van de medewerkers wordt sterk beperkt13. Wateroverlast veroorzaakt plasvorming
of verweking van de ondergrond, dat leidt onder andere tot:
• verlies van of onbruikbaar worden van bouwmaterialen en bedrijfsmiddelen door vocht en

vuil;
• slechte werkomstandigheden;
• onveiligheid;
• hoger risico van bouwfouten en gebreken in kwaliteit;
• verlaagde produktiviteit van bouwaktiviteiten;
• hogere bouwkosten;

                                               
13 Uit een gehouden interview met een bouwonderneming is aangegeven dat de produktiviteit in zeer

slechte situaties tot 75% verminderd kan worden. Bovendien is geconstateerd dat de kans op
ongelukken groter is en dat werknemers langer en vaker ziek zijn.
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De problemen ten gevolge van de hoge waterstand beperken zich immers niet tot de bouwtijd
maar zullen zich ook in de woonfase voordoen. Een nat bouwterrein kan ook na de oplevering
van het gebouw gevolgen hebben en kosten veroorzaken, zoals:
• vochtige kruipruimten;
• hoge relatieve luchtvochtigheid in de woning;
• optrekkend vocht in de constructie;
• schimmel, houtrot, muffe binnenlucht;
• gezondheidsprobleem, zoals copd klachten, jicht, rheuma;
• hoger energieverbruik.

De keuze van de voorzieningen voor het bouwterrein en de wijze van inrichting zullen in hoge
mate mede bepaald worden door de grootte van het bouwterrein en de mate van tijdelijkheid.
Steeds opnieuw kan worden geconstateerd dat het tijdelijke karakter van een bouwterrein te veel
wordt benadrukt, waardoor te nauwe grenzen worden gesteld aan de haalbaar geachte
mogelijkheden. Een bewuste en goeddoordachte opzet van het bouwterrein zal echter veelal
worden "terugverdiend" doordat er beter en sneller gewerkt kan worden.

Verbetering van de terreinomstandigheden zoals maatregelen tegen de gevolgen van slecht weer
komt neer op het begaanbaar maken en houden van het terrein. Dit houdt in het verharden van
transportbanen (aanvoer-, bouw- wegen, looppaden) en van opslag- en voorbewerkingsplaatsen,
alsmede het treffen van voorzieningen voor de waterafvoer en de ontwatering van zowel de
verharde als de onverharde terreingedeelten.

11.2. Type maatregelen
Wij kunnen twee categorieën van maatregelen onderscheiden: preventieve en correctieve
maatregelen. Maatregelen zijn preventief als zij voorafgaand aan de overlast worden genomen. Als
maatregelen pas worden  genomen indien wateroverlast optreedt, zijn deze van correctieve aard.
Preventieve maatregelen kunnen in het ontwerp opgenomen worden en tijdens de uitvoering
aangebracht worden om overlast te voorkomen. Correctieve maatregelen zijn bedoeld om, als
overlast optreedt, de ontstane situatie te verhelpen.

Figuur 11.1 en 11.2: de aanleg van preventieve en correctieve maatregelen
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De keuze tussen preventief en correctief in verband met wateroverlast op de bouwplaats heeft
onder andere te maken met:
• De kans dat het werk overlast ondervindt van wateroverlast;
• De te verwachten schade (directe en indirecte kosten);
• De kosten voor de preventieve maatregelen;
• De kosten voor de correctieve maatregelen.

Het risico is de kans maal het gevolg. Zijn de preventiekosten hoger dan de schade (direct en
indirect) dan zullen correctieve maatregelen voorgesteld worden als de overlast optreedt. Maar
ook andere factoren kunnen een rol spelen in de afweging tussen preventieve en correctieve
maatregelen. Als bijvoorbeeld de planning van doorslaggevende betekenis is en als gevolg van
overlast deze in het gedrang komt, zullen preventieve maatregelen toegepast worden. Er kan ook
een combinatie van preventieve en correctieve maatregelen toegepast worden om de totale
kosten te drukken.

In het bestek van dit onderzoek ligt de nadruk op de preventieve maatregelen. Preventieve
maatregelen dienen in het ontwerp meegenomen te worden en hebben over het algemeen de
voorkeur boven correctieve maatregelen. De in de volgende paragraaf beschreven maatregelen
om wateroverlast te voorkomen zijn in eerste instantie bedoeld als preventieve maatregelen,
maar kunnen ook als correctieve maatregelen toegepast worden. In het algemeen zijn voor
dezelfde maatregelen de kosten hoger als deze correctief zijn dan wanneer deze preventief zijn.
Dit wordt veroorzaakt door het treffen van de maatregelen pas als de overlast optreedt of dreigt
op te treden. Hierdoor vallen de kosten vaak hoger uit gezien het feit dat deze werkzaamheden
niet gepland zijn en gelijktijdig met het uitvoeren van andere werkzaamheden uitgevoerd moeten
worden, wat kostenverhogend werkt.

11.3. Soorten wateroverlast
Wij kunnen spreken van twee soorten wateroverlast, namelijk wateroverlast ‘van boven’ en
wateroverlast ‘van onderen’. Wateroverlast ‘van boven’ wordt veroorzaakt doordat de bodem
dichtslaat en dus de neerslag niet goed kan verwerken, waardoor water op maaiveld blijft staan,
terwijl de bodem tussen maaiveld en grondwaterstand nog niet verzadigd is. Dichtslaan kan een
gevolg zijn van het type grond, maar kan ook optreden als gevolg van versmiering door zwaar
transport tijdens natte perioden en andere processen. Wateroverlast ‘van onderen’ wordt
veroorzaakt door het opkwellende grondwater of een stagnerende grondwaterafvoer, waardoor
de grondwaterstanden hoog staan. In praktijk kan ook een combinatie van beide optreden,
waarbij de grond reeds tot aan het maaiveld nat is door hoge grondwaterstanden, waardoor de
bodem geen neerslag meer kan opnemen doordat de bodem verzadigd is of zeer snel dichtslaat.

De maatregelen voor beide typen wateroverlast zijn over het algemeen niet van dezelfde aard.
Beide typen overlast dienen voorkomen te worden.

11.4. Verbetering terreinomstandigheden
Een bouwterrein kan in verschillende stadia ter beschikking gesteld worden aan de bouwer van
een project. Zowel bij projecten in de utiliteitsbouw als de woningbouw speelt een belangrijke rol
in welke staat het terrein zich bevindt voor aanvang van de eigenlijke bouw (bouwfase). De
activiteiten die nodig zijn om een terrein bouwrijp te maken moeten dus in een zekere volgorde
plaatsvinden. De mate van bouwrijpheid van een terrein hangt derhalve af van de vraag welke
activiteiten al wél zijn uitgevoerd en welke nog moeten plaatsvinden.

De maatregelen die tijdens het bouwen genomen kunnen en moeten worden om wateroverlast
op het bouwterrein te beperken hangen derhalve af van de mate waarin het terrein tevoren
bouwrijp is gemaakt tijdens het bouwrijpfase.

Voor verbetering van de getroffen bodem en waterhuishouding in verband met het voorkomen
van wateroverlast komen in aanmerking:
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1. Open waterberging
• vergroting oppervlakte aan open water
• verlaging van het waterpeil (en handhaving van maximaal toelaatbaarheid peil)
• aanbrengen (tijdelijke) kuilen in het terrein
• aanbrengen (tijdelijke) greppels in het terrein

2. Afwatering
• aanpassen van de gemaalcapaciteit
• aanpassing van de doorstromingsprofielen
• weghalen van vernauwingen zoals (tijdelijke) duikers e.d.

3. Ontwatering en ontwateringsdiepte
• ophogen14

• peilverlagen15

• draineren
• profielverbeteren
• verminderen van afstand tot open water
• combinaties van bovenstaande maatregelen

4. Eigenschappen van de bodem verbeteren (doorlatendheid)
• grondverbetering door verschralen of opbrengen van teelaarde
• grondverbetering door ophogen met een laag goed doorlatende grond
• grondverbetering door diepploegen

5. Begaanbaarheid
• ophogen of uitgraven en vullen met zand of menggranulaat
• aanleggen van betonnen of stalen rijplaten (tijdelijk)
• aanleggen van wegen met tijdelijke bestrating
• aanleggen van houtplankiers

6. Draagkracht
• aanpassen van fundering of bebouwingswijze
• voor laagbouw: mogelijk funderen op staal op zandophoging

7. Reliëf
• accentueren zodat water van het oppervlak kan afstromen
• egaliseren om kuilen op ongewenste lokaties te voorkomen

8. Infiltratievermogen
• verbetering door diepploegen
• verbetering door zandophoging
• verbetering door bezanding

9. Oppervlak afvoer
• aanbrengen greppel
• aanbrengen kolken
• reliëf accentueren zodat water van het oppervlak kan afstromen

Van belang is dat ontwatering, afwatering, ontwateringsdiepte en waterberging op elkaar
afgestemd zijn. Verbetering van de ontwatering zonder dat de afwatering goed is, is weinig
zinvol; vergroting van de open waterberging zonder een goede ontwatering eveneens. Echter, de
ontwateringsmiddelen kunnen pas goed gaan functioneren als de afwatering voldoende is
geregeld.

                                               
14 Ophogen met zand leidt, afhankelijk van de samendrukbaarheid, tot klink zodat meer moet worden

opgehoogd dan alleen voor vergroting van de ontwateringsdiepte nodig is.
15 Peilverlagen kan, afhankelijk van de grondsoort, leiden tot klink zodat het peil meer moet worden

verlaagd dan alleen voor het vergroten van de ontwateringsdiepte nodig is.
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Voor een aantal van de hierboven gesuggegeerd maatregelen om de wateroverlast te verhelpen
wordt hieronder ingegegaan op de technische voorwaarden en uitvoerbaarheid van de
maatregelen.

11.4.1. Oppervlakwaterafvoer
De maatregelen die op dit gebied genomen kunnen worden hebben tot doel het neerslagwater
van het terreinoppervlak af te voeren en het te brengen naar punten waar geen overlast wordt
ondervonden.

Oppervlakwaterafvoer is van bijzonder groot belang als de doorlatendheid van de bovengrond
gering is. Maar ook op goed doorlatende ondergrond kan een goede oppervlakafvoer een
positieve bijdrage leveren aan het voorkomen van overlast als gevolg van veel regen. Als
maatregelen om oppervlakwaterafvoer te kunnen realiseren komen twee technieken in
aanmerking: het aanbrengen van greppels (of open- of gesloten drainage) en het aanbrengen
van ontwateringsputten. Ontwateringsputten kunnen kolken zijn of gewoon een simpele
drainagebuis die tot boven maaiveld steekt.

Belangrijke voorwaarde is om in het stedebouwkundige plan voldoende open water aan te
brengen in de nieuw te bouwen woonwijk, zoals grachten, vijvers en sloten. Het open water dient
vervolgens ook daadwerkelijk aangebracht te worden. Zoals geconstateerd in deel 2, wordt soms
het open water pas in een laat stadium aangebracht. Hierdoor ontbreekt de mogelijkheid om het
ontwateringswater te lozen en oppervlakafvoer is hierdoor niet meer mogelijk.

Voor beide technieken dient het water deze ontwateringsmiddelen te kunnen bereiken. De meest
voor de hand liggende techniek daarvoor is reliëf aan te brengen. Hierdoor bereikt het water op
natuurlijke wijze de voorzieningen die op het laagste punt gesitueerd dienen te worden. Het water
moet vervolgens afgevoerd kunnen worden op bijvoorbeeld de grachten of naar de riolering of
richting het ontwateringsstelsel gedirigeerd worden. De keuze is afhankelijk van de lokale
omstandigheden en mogelijkheden. In ieder geval dient altijd aandacht besteed te worden aan
het dichtslibben van deze voorzieningen. Hierdoor kan de functionaliteit van de voorzieningen
onvoldoende worden.

Een open drainage kan worden gerealiseerd door het graven van één of meer open greppels in
het terrein. De sleuven moeten in verbinding staan met de open waterlopen rondom-het
bouwterrein.

De afmetingen van de sleuven worden bepaald door de lokale omstandigheden zoals:
• het waterpeil in de omringende sloten;
• de hoogte van het grondwaterpeil;
• de onderlinge afstand tussen de sleuven;
• de doorlatendheid van de grond.
Vaak kan met het graven van enkele kleine sleuven (bodem- breedte 0,30 m, diepte 0,50 m) het
beoogde resultaat verkregen worden.

Over het algemeen echter zal geprobeerd worden een open drainage te vermijden, omdat open
sleuven de bewegingen van voertuigen over het bouwterrein kunnen beperken.

Bij een gesloten drainage systeem geldt het principe dat ondergronds een waterdoorlatende laag
of leidingstelsels wordt gecreëerd, waardoor het grondwater gemakkelijker kan afstromen. Om dit
te bereiken moet eerst een sleuf worden gegraven. Op de bodem van de sleuf wordt vervolgens
een goed waterdoorlatende laag en/of een geperforeerde buis aangebracht via welke het
grondwater kan afstromen (zie hierover hoofdstuk 7).

Het aanbrengen van ontwateringsputten bestaat uit het aanbrengen van kolken, bijvoorbeeld
langs de bouwwegen. De functie en de werking is in principe hetzelfde als de hierboven
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beschreven techniek. In Zeewolde wordt deze techniek veel toegepast in de vorm van het
aanbrengen van een standpijp (t.p.v. de toekomstige kolken) met perforaties en omhuld met een
geotextiel. Deze leiding is aangesloten op de RWA-stelsels. Door deze standpijpen te situeren in
depressie kan een goede ontwatering van de bouwweg en van het bouwperceel gecreëerd
worden. Een andere mogelijkheid, zoals toegepast in Almere, is om straatkolken aan te brengen
in de groenstrook om het water af te kunnen voeren. Het nadeel hiervan is de hoge kosten van
de kolk in verband met beschadiging veroorzaakt door de bouwwerkzaamheden en de
gevoeligheid voor verstopping en dichtslibben van de riolering. Soms is het voldoende om alleen
kuilen te graven. Het water verdwijnt door infiltratie in de ondergrond. Voorwaarde hierbij is wel
dat de kuilen voldoende doorlatend moeten zijn. Ter plaatsen van de kuilen kan ook
bodemverbetering plaatsvinden, zoals het aanbrengen van drainzand of grind.

Aan beide technieken kleven voor- en nadelen en en daarom moeten zij goed ontworpen worden
om de nadelen te minimaliseren en winst te kunnen maximaliseren.

11.4.2. infiltratievermogen
Plasvorming op een bouwterrein vindt plaats bij slecht doorlatende grondsoorten. Indien de
bovenste laag wel waterdoorlatend is, maar de diepere lagen waar het grondwater zich bevindt
minder goed doorlatend zijn, zal het grondwater moeilijk kunnen afstromen naar gebieden buiten
of binnen het terrein waar een lagere grondwaterstand aanwezig is. De doorlatendheid van de
ondoorlatende laag van vergroot worden bijvoorbeeld door het doorbreken van de laag. Techniek
en toepasbaarheid zijn afhankelijk van de diepte en de diepte van de ondoorlatende laag. Een
voorbeeld van een techniek is bijvoorbeeld het aanbrengen van verticale drainage in de vorm van
grind- of zandpalen of door middel van het aanbrengen van geotextiel. Onderzoek dient het
gevolg van het toepassen van deze technieken te bewijzen. In een kwelgebied kan de
wateroverlast zelf toenemen en in droge perioden is de kans op verdroging groter.

In het geval dat juist de doorlatendheid van de bovenste laag kleiner is dan de doorlatendheid
van de ondergrond kan de penetratiecapaciteit van de grond worden vergroot door de bovenlaag
te doorbreken, zodat het neerslagwater beter tot de doorlatende onderlagen kan doordringen. Dit
kan worden bereikt door het graven van enkele sleuven tot onder de ondoorlatende laag en deze
sleuven te vullen met zand of een ander goed doorlatend materiaal. Door middel van het
toepassen van bezanding, diepploegen of mengwoelen kan de doorlatendheid van de grond
verbeterd worden. Deze technieken worden veel toegepast in de landbouw en worden hieronder
in het kort besproken.

11.4.2.1. Diepploegen / mengwoelen
Deze technieken worden veel gebruikt in de landbouw om de grondeigenschap te verbeteren.
Door middel van ploegen worden diep gelegen grondlagen (tot 2m –m.v.) naar boven gebracht
en door middel van mengploegen worden de bodemlagen gemengd. Door het toepassen van
deze techniek kan bijvoorbeeld een laag zand uit de bodem naar boven gebracht worden.
Hierdoor ontstaat een verschraalde bovenlaag, waarmee de doorlatendheid in positieve zin
verbeterd kan worden. De invloed van deze techniek en de mogelijkheid om deze techniek in te
zetten dient  per situatie onderzocht worden.

11.4.2.2. Bezanding / ophogen
Een efficient methode om een bouwterrein beter geschikt voor de bouw te maken is door
grondverbetering. Bezanding en ophogen valt hier onder. Hierdoor wordt de draagkracht en de
doorlatenheid van de grond verbeterd zoals in tabel 11.1 te zien is. Bij bezanden wordt de te
'vette' grond (grond met een te hoog gehalte aan leem, afslibbare delen en/of organische stof)
bedekt met een laag zand van meer dan 5 cm. Vervolgens wordt dat zand oppervlakkig
ingewerkt ('dressen' van het terrein). Indien mogelijk wordt het verschralingszand uit de
ondergrond opgespit, of anders van elders aangevoerd. Opgelet moet worden dat een
geleidelijke overgang ontstaat tussen de ondergrond en de zandige toplaag.
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Vol.gew.
(kg/m3)

Indringingsweerstand (MPa)

pF 0,4 pF 2,0 pF 2,7
onbehandeld 330 0,4 0,54 0,86
gefreesd 310 0,3 0,44 0,82
bezand 1670 1,26 1,86 2,84

Tabel 11.1: Volumegewicht, indringingsweer stand bij verschillende vochtspanningen over de
jaren 1964 t/m 1966 voor een onbehandelde, gefreesde en bezande (6 cm)
veengrond (SCHOTHORST en BEUVING, ( 1968))

Geconcludeerd kan worden dat de draagkracht sterk toegenomen is. De doorlatendheid is echter
nog steeds beperkt gezien het feit dat de grondverbetering alleen voor een kleine diepte is
toegepast. (Om de doorlatendheid te verbeteren zie §11.4.1)

11.5. Bouwwegen
Wateroverlast op de bouwwegen is een veel voorkomend probleem op bouwlokaties. Het wordt
veroorzaakt door hetzelfde probleem als de oorzaken van de wateroverlast op maaiveld: te
geringe gronddoorlatendheid in combinatie met te slechte afvoer. Bovendien speelt ook hier het
probleem van plasvorming, meestal veroorzaakt door versmering en slecht onderhoud van de
bouwwegen. De constructieve uitvoering van de bouwwegen heeft veel invloed op de kans van
plasvorming. Een bouwweg van menggranulaat is veel gevoeliger dan een bouwweg van asfalt of
klinkers.

In het algemeen stroomt het water van de bouwweg naar de zijkant toe en kan het water via de
cunetten van de weg de ontwateringsmiddelen die in het cunet zijn aangebracht bereiken. In het
algemeen is dat onvoldoende om de bouwweg droog te houden, gezien de slibafdichting van de
bovenste zandlaag in de loop van de tijd. Dat probleem is bijzonder groot in het geval van een
bouwweg van menggranulaat. Mogelijkheden om dat te verhelpen zijn door het verwijderen van
de nulfractie uit het menggranulaat of een dunne laag asfalt op het menggranulaat aan te
brengen.

In Houten zijn de aanlegkosten en onderhoudskosten van bouwwegen geanalyseerd en is
geconcludeerd dan een bouwweg van asfalt op zand goedkoper is dan een bouwweg van
menggranulaat. Een belangrijke factor is bij die overweging dat de definitieve bestrating bestaat
uit klinkers op zand. Er moet dus altijd voorzichtig worden omgegaan bij het maken van keuzen
naar de werkelijke kosten en hierbij moet minder gedacht worden in termen van “het zal
waarschijnlijk duurder zijn”. Veel aspecten zijn van invloed op de kosten en het is vaak de moeite
waard om diverse alternatieven te onderzoeken, lijkt aan de hand van praktijkervaringen.

Voor een goede ontwatering van bouwwegen kunnen diverse technieken toegepast worden,
zoals al besproken in de paragraaf betreffende de oppervlakwaterafvoer (§11.4.1).
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Figuur 11.3 en 11.4: Bouwwegen en betonstenen en mengranulat

11.6. Samenvattend
Zoals eerder is aangegeven, kan wateroverlast een groot probleem zijn tijdens de uitvoering van
de bouw en in de beheerfase. In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan mogelijkheden tot het
voorkomen van wateroverlast tijdens de uitvoeringsfase. Het treffen van de juiste maatregelen
om de wateroverlast tijdens de uitvoeringsfase te voorkomen heeft ook in het algemeen een
positief effect op de beheersbaarheid van het grondwater in de gerealiseerde woonwijk.

In dit hoofdstuk zijn maatregelen tegen wateroverlast aan de orde geweest. Het tegengaan van
wateroverlast wordt bereikt door het nemen van maatregelen om de terreinomstandigheden te
verbeteren. Maatregelen om dit te bereiken kunnen worden genomen door het verbeteren van de
oppervlakte-afvoer, (§11.4.1), maatregelen om de infiltratiecapaciteit van de bodem te vergroten
(§11.4.2). Vervolgens is aandacht besteed aan de bouwwegen.

In de volgende hoofdstukken wordt naar de rol en verantwoordelijkheid van de partijen gekeken,
dit in relatie tot de geconstateerde wateroverlastproblematiek, en worden voorstellen gedaan om
tot een betere en duidelijkere situatie te komen.
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12. ROL EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PARTIJEN IN RELATIE TOT DE
GECONSTATEERDE WATEROVERLASTPROBLEMATIEK

12.1. inleiding
Zoals gezien in deel 2, laat de kwaliteit van geleverde bouwrijpe grond veel te wensen over. Van
de kant van de gemeente wordt er vaak van uitgegaan dat aanvullende maatregelen door de
marktpartijen zelf genomen dienen te worden om later aan de gestelde eisen van een goede
inrichting van een woonwijk te voldoen, terwijl projectontwikkelaar en aannemer juist vinden dat
door de gemeente ‘echte’ bouwrijpe grond geleverd dient te worden. Onder ‘echt’ bouwrijp wordt
bedoeld een gebied dat zonder aanvullende maatregelen voldoet aan de kwaliteit ten aanzien
van draagkracht en ontwateringsdiepte en waar direct met de bouw aangevangen kan worden.
Weinig gemeenten leveren deze kwaliteit.

Verbazingwekkend is dat deze situatie geaccepteerd wordt door de marktpartijen. In het
algemeen sluiten projectontwikkelaars in de planfase overeenkomsten met de gemeente
betreffende de overdrachtsverplichting van de bouwrijpe grond van de gemeenten naar de
projectontwikkelaars. De projectontwikkelaars worden dan ook verplicht om een bepaald
bouwprogramma te realiseren (x aantal woningen per jaar, gebonden aan een minimum en
maximum). Dat marktpartijen grond kopen zonder de kwaliteit (bijvoorbeeld doorlatendheid,
ontwateringsdiepte, grondsamenstelling) ervan te kennen is verbazingwekkend omdat de
kwaliteit van de bouwgrond een direct en indirect effect heeft op de bouwkosten. Vaak zou het
nemen van maatregelen tijdens het bouwrijp maken veel goedkoper zijn dan de preventieve en
correctieve maatregelen die nu door de projectontwikkelaars en de aannemers samen achteraf
genomen moeten worden. De kosten worden in dat geval wel door een andere partij gedragen;
hier dienen dan ook duidelijke afspraken over gemaakt te worden. Dat zal er toe kunnen leiden
dat de maatschappelijke kosten omlaag kunnen. Onder maatschappelijke kosten worden hier
bedoeld de kosten van de woning voor de koper plus het onderhoud van de openbare ruimte
door de gemeente.

Partijen dienen te beseffen dat er veel te winnen is voor alle partijen door het proces van bouwrijp
maken te optimaliseren. Voordat een voorstel wordt gedaan voor een efficiëntere aanpak, is het
belangrijk te begrijpen waarom door partijen de huidige situatie wordt geaccepteerd. Uit formele
en informele gesprekken met marktpartijen (gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers,
enzovoorts) is een beeld ontstaan van de taken en verantwoordelijkheden van de partijen in
relatie tot het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk  en is inzicht ontstaan in de reden waarom
dit zo is. In de volgende paragraaf zal ik, in het kort, aangeven waarom volgens mij de situatie
zoals die nu bestaat, wordt geaccepteerd en gecontinueerd (§12.2)

Zoals eerder is beschreven en aangetoond bestaan er geen normen waaraan een bouwrijp
terrein zou moeten voldoen. Of er op nationaal niveau minimumnormen zouden moeten bestaan,
is een vraag die ik in principe positief zou willen beantwoorden. Maar gezien de tendens op
nationaal niveau tot deregularisatie, stel ik voor dat partijen onderling afspraken maken over
kwaliteitsaspecten van bouwrijpe grond. In de door mij gehanteerde definitie van bouwrijp maken
(als fase) is er expliciet voor gekozen om geen kwaliteitsbegrip te gebruiken zoals
ontwateringsdiepte en draagkracht. Dat heb ik gedaan om niet de indruk te geven dat een terrein
dat bouwrijp gemaakt is, zal voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen of criteria. Kwaliteitsnormen
van een geleverde bouwrijpe grond dienen afgesproken te worden tussen partijen voor elk
project in ontwikkeling. Om dit mogelijk te maken stel ik voor om verschillende typen van
bouwrijpe terreinen te definiëren op basis van meetbare variabelen (§11.3 en 11.4).

De taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen partijen (zoals gezien in hoofdstuk 8) in relatie
tot het grondwater is juridisch niet vastgelegd. De commissie Integraal Waterbeheer (CIW) heeft
eind augustus 2003 een voorstel gedaan om duidelijke verantwoordelijkheden tussen de partijen
inzake grondwateroverlast af te spreken. Afgesproken is dat het Rijk dit voorstel zal betrekken bij
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het opstellen en aanpassen van de wet. Het voorstel van de commissie Integraal Waterbeheer is
hier overgenomen om deze vervolgens te becommentariëren §11.5).

12.2. Bestaande situatie
Momenteel wordt door een projectontwikkelaar grond gekocht zonder de kwaliteit ervan te
kennen en wordt bij de prijsopgave van de aannemer van de woningbouw geen rekening
gehouden met de terreingesteldheid van de bouwgrond. De aannemer is gedwongen een grote
risico-post in zijn begroting op te nemen. De redenen en standpunten van de diverse partijen zijn
volgens mij:

Gemeente
De gemeente heeft veel financiële belangen en risico’s bij het ontwikkelen van een gebied binnen
de gemeentelijke grenzen. Om dit risico te beperken is de gemeente erbij gebaat om in een zo
vroeg mogelijk stadium marktpartijen te vinden die een afnamegarantie aan de gemeente geven.
Daardoor is de gemeente zeker dat de bouwrijpe grond verkocht zal worden.

De gemeente fungeert hier als marktpartij en probeert om de grond ‘goedkoop’ te leveren. De
gemeente is hiertoe gedwongen door de projectontwikkelaar. De reden hiervan is vrij simpel: hoe
goedkoper de grond is, hoe goedkoper (in theorie) de huizen aan bijvoorbeeld de particulieren
doorverkocht kunnen worden. Bij de gemeente wordt bij de keuze van de toe te passen
bouwrijpmethode (integraal, cunettenmethode, draineren, enzovoorts) echter alleen rekening
gehouden met de directe kosten die gemaakt moeten worden door de gemeente zelf. Er wordt
niet gewerkt met een totale kostenbenadering (directe en indirecte kosten van alle partijen
samen) terwijl die totale kosten later wél de prijs van de woningen zullen (mee)bepalen en tevens
de onderhoudskosten van de openbare ruimte.

Door geen garantie of normen van de te leveren bouwgrond op te nemen in het contract wordt
het financiële risico van de te ontwikkelen gebieden gedeeltelijk gedekt. De bouwgrond dient in
de meeste gevallen niet of nauwelijks aan bepaalde eisen te voldoen. In het contract wordt vaak
alleen opgenomen dat het bouwrijp terrein voorzien dient te zijn van bouwwegen en kabels en
leidingen. Hierdoor is de juridische verantwoordelijkheid gedekt. Kort gezegd: de koper krijgt wat
hij ziet en mag niks verwachten. De jurisprudentie gaat in hetzelfde richting (zie bijlage 8,
rechtbank Den Haag, kwaliteit bouwgrond in verband met wateroverlast). Er bestaat hierop
overigens één belangrijke algemene uitzondering. Bodemverontreiniging kan hier niet onder
vallen; er bestaat een plicht voor de oude eigenaar (de gemeente dus) om deze te onderzoeken.

Projectontwikkelaar
Projectontwikkelaars zijn vaak van mening dat zij alles beter en goedkoper kunnen doen dan de
gemeente. Op basis van deze benadering willen zij zelf zo veel mogelijk doen en regelen en voor
dit alles zo weinig mogelijk betalen. Als voorbeeld hiervan kan gekeken worden naar het project
IJburg in Amsterdam, waarbij de projectontwikkelaars oorspronkelijk verantwoordelijk waren voor
het integraal ontwikkelen en bouwen. Uiteindelijk is door alle problemen toch gekozen voor een
ander verantwoordelijkheidsmodel.

Projectontwikkelaars hebben vaak geen enorm probleem met het feit dat zo weinig contractueel
vastgelegd is met betrekking tot de kwaliteit van het product bouwrijp terrein. Vaak zijn ze niet
meer dan een tussenpersoon tussen kopers, gemeenten, architecten en aannemers. De
projectontwikkelaar geeft bij het overdragen van de te bouwen bouwpercelen aan de aannemer
ook geen garantie of toezegging over de kwaliteit van de bouwgrond. Het probleem en het
oplossen hiervan wordt zo verder in de keten verschoven.

Klagen over de kwaliteit van het door de gemeente opgeleverde product (bouwrijpe grond) zou
ook de relatie gemeente-projectontwikkelaar kunnen verstoren, waardoor  die projectontwikkelaar
in de toekomst weleens minder kans op projecten zou kunnen krijgen. Die schade plaatst de
projectontwikkelaar in een zgn. prisoners-dilemma. En meestal kiest hij voor ‘slikken’ en
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afschuiven van de risico’s richting keten en (uiteindelijk) richting koper van de woning. Dezelde
situatie zoals hier geschetst speelt tussen projectontwikkelaar en aannemer. Tijdens de door mij
gehouden interviews bij gemeenten, projectontwikkelaars en aannemers is een aantal keer
gesproken over een (lopende) discussie tussen partijen over de (slechte) kwaliteit van de
geleverde bouwgrond. Geconstateerd is door mij dat partijen hier niet graag over praten om hun
relaties niet te verstoren. In de jurisprudentie heeft zich (jammergenoeg) nog nooit een zaak
expliciet over de kwaliteit van bouwgrond voorgedaan. Partijen zorgen er  altijd voor om er samen
uit te komen zonder interventie van de rechter. Over de vraag hoe het in de praktijk wordt
opgelost, wilden de diverse betrokkenen niet veel zeggen.

Dit geldt in dezelfde mate bij het overdragen van de bouwobjecten (woningen) aan de koper. De
projectontwikkelaar geeft wel garantie over de bouw zelf, maar niet over bijvoorbeeld de
grondwaterstand en het water in de kruimpruimte en in de tuin. Als het hele jaar door de
kruimpruimte gevuld blijkt te zijn met water, is het moeilijk om aan te tonen dat dit een verborgen
gebrek is. Er bestaat namelijk geen norm inhoudende dat water niet mag staan in een
kruimpruimte. De vraag is derhalve hoe vaak en hoe lang de overlast optreedt. Vervolgens is de
perceeleigenaar simpelweg verantwoordelijk voor de ontwatering van zijn perceel!

Aannemer
De aannemer van de woningbouw meent de plicht te hebben om voor een bepaald bedrag een
bouwwerk te leveren volgens de tekening en het bestek, meestal geleverd door de
projectontwikkelaar. Het vermoeden bestaat dat door de aannemer weinig rekening wordt
gehouden met de terreingesteldheid waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden. De reden
hiervan is voor mij nog niet duidelijk gezien het feit dat zij hiermee een enorm risico nemen.
Tijdens gesprekken bij aannemers is dat bevestigd: er wordt in het algemeen geen rekening
gehouden met terreinomstandigheden. Het blijkt dat het in het algemeen vrij lastig is om de
invloed van het bouwterrein te becijferen. Iedereen is het wel over het volgende eens: bouwen op
een droog en draagkrachtig bouwterrein is goedkoper dan te bouwen op een moerasachtig
terrein. Aangegeven is dat de produktiviteit tot 75% verminderd kan worden.

De relatie tussen projectontwikkelaars en aannemers is heel anders dan bijvoorbeeld die tussen
gemeenten en aannemers bij het bouwrijp maken. Projectontwikkelaars vragen meestal één
offerte aan om de huizen te bouwen. Aannemers zullen dus nooit in conflict willen raken met hun
opdrachtgever. De continuïteit van hun bedrijf zou dan in gevaar komen. Minder winst door het
nemen van voorzieningen om het terrein te verbeteren is beter dan één klant verliezen.

Maar de reden van het niet becijferen van de extra voorzieningen die benodigd zijn om het
bouwterrein goed in te richten is voor mij niet duidelijk. Misschien ligt het aan de moeilijkheden
om deze kosten te bepalen, gezien de onbekendheid in dit stadium wanneer deze prijsopgave
uitgevoerd wordt, of misschien worden deze kosten bewust verder verschoven. Als bijvoorbeeld
de aannemer aan een onderaannemer de opdracht geeft om het betonwerk en metselwerk uit te
voeren, zal in het algemeen de hoofdaannemer niet geneigd zijn om ‘maatschappelijke’ en niet
verplichte voorzieningen te treffen, zoals het aanbrengen van zand op het bouwterrein om de
begaanbaarheid en draagkracht te verbeteren.

Waterschap
Het waterschap heeft een belangrijke taak en verplichting ten opzichte van de waterhuishouding
in Nederland. Met de komst van de watertoets en het verplicht opnemen van de waterparagraaf
in een bestemmingsplan wordt de nadruk gelegd op een goede waterhuishouding. Het
waterschap is verantwoordelijk voor de afwatering en stelt eisen op voor de waterhuishouding
van een gebied in ontwikkeling en daarna in de woonfase.

Toch blijken de taken en verantwoordelijkheden van het waterschap zeker niet voldoende te
worden uitgeoefend om een goede waterhuishouding van een te ontwikkelen gebied te creëren.
Dat is begrijpelijk als naar de taken en verantwoordelijkheden van de waterschap wordt gekeken.



125

Het waterschap is niet zelf verantwoordelijk voor de ontwatering en stelt geen eisen aan een
bouwrijp- woonrijp terrein en aan een in beheer genomen woonwijk.

Bouwvakkers
Werken in de bouw is zwaar werk. In het bijzonder als de weersomstandigheden en de
terreingesteldheid niet goed zijn. Het ziekteverzuim en het aantal gevallen van arbeidsongeschiktheid
in de bouw zijn hoog. Heeft dat onder andere te maken met de terreingesteldheid? Uit de uitgebreide
enquête gehouden in 1997 door de stichting Arbouw, blijkt dat voor zo´n 30 % van de ondervraagden
de begaanbaarheid van het bouwterrein vaak tot zeer vaak een probleem vormt bij de uitvoering van
de werkzaamheden. De belangrijkste oorzaken van een moeilijk begaanbaar bouwterrein zijn vooral
gelegen in de weersomstandigheden en de grondsoort waarop men werkzaam is. Het werken op een
moeilijk begaanbare ondergrond wordt door bijna iedereen (94 %) als zwaarder ervaren. Op de vraag
of men na een dag werken op een moeilijk begaanbaar bouwterrein ook vermoeider is, antwoordt 90
% bevestigend.

Aannemers zijn het over het volgende eens: de productiviteit bij nat weer en bovendien slechte
begaanbaarheid (o.a kleigrond) kan tot 75% verminderen, het aantal ongelukken is groter en het
ziekteverzuim is hoger. Geen cijfers of onderzoeken zijn beschikbaar om deze constatering van
mensen uit de bouw te bevestigen. Iedereen is het ook over het volgende eens: lopen met 15kg
op klei is veel schadelijker voor de gezondheid dan met 25kg op een ‘goed’ ingericht bouwterrein.
De toestand van het bouwterrein is moeilijk meetbaar voor de arbeidinspectie en wordt hier door
de arbeidsinspectie nauwelijks op gecontroleerd. Weinig is bekend over het stilleggen van
bouwwerkzaamheden door slechte arbeidsomstandigheden veroorzaakt door de toestand van
het bouwterrein. Bekend is dat bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer (Vinex Floriande) één keer
het werk is stilgelegd omdat er te veel water stond. Volgens de arbeidsinspectie was dat een
gevaarlijke situatie omdat niet te zien was hoe diep het water was.

In de bouw werken veel zelfstandige ondernemers of kleine aannemers als onderaannemer. Hun
positie is vrij gevoelig. Klagen kan eigenlijk niet. Als zij ontevreden zijn, mogen zij vertrekken. Er
is hier geen spake van een evenwichtige situatie.

Bewoners
Kopers en huurders van een nieuwe huis kampen vaak met een te natte achtertuin of natte
kruimpruimte. Als zij hier vragen en klachten over hebben wordt aangegeven dat de situatie in de
loop van de tijd zal verbeteren en wordt door de gemeente en de verkopers advies gegeven voor
mogelijke oplossingen. Een koper van een nieuw huis dient zelf maatregelen te treffen.

12.3. Classificatiesystematiek van bouwgrond
Dat de bestaande situatie onacceptabel is, wordt door de diverse betrokkenen, in diverse mate,
toegegeven. Maar hoe kan het beter? In deze paragraaf stel ik voor om het probleem bij de bron aan
te pakken door middel van het creëren van een nieuw instrumentarium om vanuit de planvorming een
bewustwording te creëren. Hierdoor zullen de diverse actoren beter in staat zijn om de ‘mate van
bouwrijpheid van de grond’ te beoordelen en hierdoor te anticiperen op de consequenties hiervan op
hun werkzaamheden.

Voorgesteld wordt om een classificatie te introduceren van de mate van ‘bouwrijpheid’ van een
bouwterrein. Deze classificatie zou een rol dienen te spelen in de contractvorming tussen gemeenten
en projectontwikkelaars en tussen projectontwikkelaars en aannemers en tussen aannemers en
onderaannemers. Het belangrijkste doel hiervan is partijen in staat te stellen het ter beschikking
gestelde terrein te beoordelen en in staat te zijn om preventieve en/of correctieve maatregelen te
nemen die benodigd zijn om goede arbeidsomstandigheden te creëren en om een goede woonrijp-
situatie te scheppen.  Bovendien kan een classificatie gebruikt worden om op een hoog
abstractieniveau (bijvoorbeeld: structuurplan) een keuze te maken tussen het ontwikkelen van
verschillende lokaties.
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De te ontwikkelen grond zou bijvoorbeeld verdeeld kunnen worden in een schaal tussen één en
zes, waarbij één betekent dat het terrein direct geschikt is voor de bouw en zes waar nog
eigenlijk alles moet gebeuren.

Voorbeeld:
Bouwrijpheid type 1: -Goede draagkrachtige bodem (minimaal 2Mpa)

-Elk perceel is goed begaanbaar tot aan de erfgrens;
-Ontwateringsdiepte overal >1,20 –maaiveld;

-Boven 1,5 meter van goed doorlatend zand;
Bouwrijpheid type 2: -….
Bouwrijpheid type 3: -….
Bouwrijpheid type 4: -….
Bouwrijpheid type 5: -….
Bouwrijpheid type 6: -Draagkracht van de bodem onvoldoende om te kunnen bouwen (kleiner

dan 0,4Mpa);
-Slechte begaanbaarheid;
-Grondwaterstand tot aan het maaiveld;
-Doorlatendheid zo gering dat infiltratie niet mogelijk is;
-kwel aanwezig.

Door het ontwikkelen van een eenvoudige typologie zou door de diverse partijen zichtbaar
kunnen worden gemaakt hoe het staat met de ‘bouwrijpheid‘ van de gerealiseerde bouwgrond
tijdens de bouwrijpfase. De te hanteren criteria dienen meetbaar en goed gedefinieerd te zijn.
Door het opnemen van de staat van ‘bouwrijpheid’ van de bouwgrond in contracten kunnen
duidelijke afspraken worden gemaakt tussen bijvoorbeeld gemeenten en projectontwikkelaars en
tussen projectontwikkelaars en aannemers.

Het ontwikkelen van deze systematiek valt buiten het bestek van dit rapport. Aanbevolen wordt
om deze systematiek te ontwikkelen in een werkgroep waar de diverse betrokkenen deel van
dienen uit te maken: VNG, UvW, Nepron, TU Delft, SBR, ingenieursbureaus, enzovoorts.

12.4. Draagkracht en doorlatendheid van bouwgrond
Voor goede arbeidsomstandigheden op de bouwplaats dient de grond draagkrachtig te zijn en
niet gevoelig te zijn voor wateroverlast. Zandgronden, zonder storende leemlaagjes, of met zand
opgehoogde gronden, mits goed ontwaterd, voldoen onder alle omstandigheden aan de gestelde
eisen. Bij kleigronden is de draagkracht afhankelijk van verschillende factoren, waarvan als
belangrijkste genoemd kunnen worden: het vochtgehalte en de vochtspanning (pF), het
lutumgehalte en organisch stofgehalte en het volumegewicht. De weersomstandigheden
beïnvloeden via het vochtgehalte en de vochtspanning de begaanbaarheid van het terrein in
hoge mate. Goed ontwaterde zavel- en kleigronden zijn bij droge weersomstandigheden goed
begaanbaar, doch bij neerslag neemt de draagkracht van de grond snel af.

zand Fijn zand en
zavel

klei veen

Draagkracht en
begaanbaarheid

groot matig tot groot klein tot matig zeer klein

doorlatendheid groot matig klein tot groot klein

Tabel 12.1: Draagkracht en doorlatenheid voor verschillende grondsoorten

De doorlatendheid van een woonwijk gesitueerd op landbouwgrond zal in het algemeen afnemen
als gevolg van verdichting door de bouwactiviteit. Deze verdichting ontstaat door het berijden van
het terrein en betrapping van de grond. Naarmate er meer organisch materiaal en of te veel fijne
delen in de toplaag zitten zal deze toplaag bij natte omstandigheden sneller verdichten.
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Ik stel voor om voor het bepalen van de hierboven voorgestelde classificatie van een bouwrijp
terrein een laboratoriumproef te ontwikkelen om de invloed van de bouwactiviteiten op de
doorlatendheid van de bodem te kwantificeren en deze te gebruiken om onder andere de mate
van bouwrijpheid van de bouwrijpe grond te bepalen (zie paragraaf hierboven). Met behulp van
deze ‘doorlatendheidcoëfficiënt bouw’ kan ook het ontwateringsstelsel ontworpen worden. Die
‘doorlatendheidcoëfficiënt bouw’ is eigenlijk vergelijkbaar met de gebruikelijke
doorlatendheidcoëfficiënt gevonden met behulp van de Hooghoudtmeting (of ook wel
boorgatenmethode genoemd) (zie bijlage II), met het belangrijke verschil dat de
doorlatendheidcoëfficiënt bouw een weergave is van de doorlatendheid van de bodem tijdens de
bouw.

Vervolgens stel ik voor om voor de diverse grondsoorten (veen, klei, etc) en voor diverse
samenstellingen van elke grond (lutum, humus,…) het gevolg van zware regen op de
draagkracht en begaanbaarheid van het bouwterrein aan te geven. Vervolgens kan voor elke
situatie worden aangegeven welke bouwrijpmethode (integraal of cunetten) en met welke
maatregelen, zoals het aanbrengen van open of gesloten drainage, enzovoorts, geschikt is en
toegepast dient te worden om acceptabele werkomstandigheden te realiseren.

Door deze simpele ‘checklist’ zal de ontwerper tijdens de voorbereidingsfase maatregelen
kunnen en moeten treffen om er voor te zorgen dat de gerealiseerde bouwgrond van voldoende
kwaliteit is. Deze ‘checklist’ is bruikbaar voor gemeenten, projectontwikkelaars en aannemers.

12.5. Wettelijk voorstel
Zoals in deel 1 is gebleken, is de vraag wie verantwoordelijk is voor stedelijk grondwaterbeheer
wettelijk niet geregeld. De provincies zijn alleen ‘passief’ grondwaterbeheerder, waaronder de
vergunningverlening en registratie van onttrekkingen en infiltraties wordt verstaan. Ook
waterschappen en gemeenten zijn niet verplicht een terrein afdoende te ontwateren. Gemeenten
kunnen deze taak wel vrijwillig op zich nemen. De gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld de
zogenoemde grondwaterzorgtaak op zich genomen. De gemeente is daarmee echter niet
verantwoordelijk geworden voor het voorkomen en wegnemen van grondwateroverlast, maar spant
zich daar wel voor in.

Deze hierboven aangegeven problematiek rond bouwrijp maken van terreinen wordt sinds meer dan
dertig jaar gesignaleerd en tot op de dag van vandaag is er niets aan veranderd. Wel bestaan er
recente plannen om een wettelijke verandering aan te brengen waarmee de verantwoordelijkheid
tussen gemeenten, provincies en waterschappen wordt afgestemd en beter wordt geregeld (zie
Nationaal Bestuursakkoord Water,  2 juli 2003). In dit Bestuursakkoord is afgesproken dat de
Commisie Integraal Waterbeheer (CIW) een advies zal voorbereiden (2003) voor de verdeling van de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot stedelijk grondwaterbeheer en dat het
Rijk het advies zal betrekken bij het opstellen van betreffende wet- en regelgeving. Het advies van de
Commisie Integraal Waterbeheer ligt in concept klaar (datum 26 augustus 2003). Hieronder is het
integrale voorstel opgenomen betreffende de zorg om nieuwe problemen te voorkomen. Vervolgens
wil ik hierover al mijn mening aangeven.
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Voorstel projectgroep CIW16

“De geconstateerde problemen en relevante ontwikkelingen maken duidelijk dat grondwater een
volwaardigere plaats in maatschappelijke afwegingen (besluitvormingsprocessen) verdient. Van
belang is dan ook dat, bij toekomstige ingrepen in het watersysteem en de planning en inrichting
van het stedelijk gebied, meer rekening wordt gehouden met de (mogelijke variaties in)
grondwaterstanden om toekomstige grondwaterproblemen in stedelijk gebied te voorkomen en
dat keuzes beter worden gemotiveerd. Zorgvuldig bestuur vereist dit ook: wie geen rekening
houdt met de consequenties van een besluit voor het grondwaterpeil (c.q. de meer stedelijke
functies), kan de rekening door de rechter gepresenteerd krijgen.
Onder het uitgangspunt dat iedere partij een eigen verantwoordelijkheid heeft bij het voorkomen
van grondwaterproblemen, formuleert de projectgroep de volgende aanbevelingen voor de RO
en stedelijke inrichting:
1. De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de wering van grondwater in, onder en om zijn

bouwwerk (woning). Concreet betekent dit dat de perceeleigenaar zelf bouwtechnische en/of
ontwateringsmaatregelen dient te treffen.

2. De gemeenten dienen de perceeleigenaar op de hoogte brengen van zijn eigen
verantwoordelijkheid op eigen terrein.

3. Door middel van het '(grond)watertoetsproces' in de keten lokatiekeuze, bestemmingsplan,
bestekken en koop- en huurcontracten moeten gemeenten keuzes maken over de
afstemming van grondwater en de stedelijke inrichting. Zij moeten deze keuzes ook
vastleggen en communiceren. Dit geldt ook voor aanpassingen van de stedelijke inrichting
(denk bijv. aan vervanging riolering, afkoppelen). De waterbeheerder levert kennis, informatie
en randvoorwaarden vanuit het watersysteem.

4. Om drainage van particulier terrein mogelijk te maken en om grondwaterstanden in het
openbare terrein te beïnvloeden verdient het aanbeveling om een zorgplicht voor de
gemeente voor drainage in het openbare terrein wettelijk te verankeren (V&W en VROM).
Hierbij dient echter voldoende vrijheid aan de gemeente te worden geboden om een afweging
te maken tussen bouwtechnische maatregelen, drainage en de door de gemeente te bepalen
criteria voor grondwateroverlast.

5. Afvoer van overtollig grondwater via de riolering vindt de projectgroep ongewenst en is alleen
als tijdelijke oplossing toelaatbaar als er zicht wordt geboden op een structurele oplossing
(terugbrengen in watersysteem of hergebruik).

6. Bij nieuwbouw en herstructurering wordt aanbevolen drainage op particulier terrein zoveel
mogelijk te voorkomen. Meer ophogen, kruipruimteloos bouwen en een aanpassing van
drainage van het openbare terrein verdienen de voorkeur (gemeente en initiatiefnemer).

7. De projectgroep stelt voor een leidraad voor de praktijk te ontwikkelen, waarin helder wordt
gemaakt hoe (grond-)water een plek dient te krijgen bij het bouw- en woonrijp maken van
gronden (Ministeries van VROM en V & W).

8. Aanbevolen wordt te komen tot één gemeentelijke 'water'heffing (bijvoorbeeld door het
rioolrecht te verbreden). Dit voorstel vereist een wettelijke aanpassing (Ministerie van VROM,
Ministerie van V&W en Ministerie van Financiën).”

Opmerkingen
Dat tussen de partijen afspraken gemaakt zijn om vóór 2005 wettelijke aanpassingen aan te
brengen om duidelijk de verantwoordelijkheden van partijen wettelijk vast te leggen, met als doel
wateroverlast te voorkomen, is een zeer belangrijke stap. De vraag is vervolgens wat de
wenselijke taak- en rolverdeling tussen de partijen is.

Na bestudering van het conceptadvies van de Commissie Integraal Waterbeheer verbaast het mij
dat de bestaande situatie volledig wordt gehandhaafd, waarbij het de bedoeling lijkt om deze te
willen vastleggen. De vraag is: (hoe) wordt het beter dan nu?. Dat de perceeleigenaar

                                               
16 uit: concept d.d. 26 augustus 2003 ‘Grondwater in de stedelijke leefomgeving’. Projectgroep CIW
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verantwoordelijk is voor de wering van grondwater in, onder en om zijn bouwwerk (woning), is
momenteel niet vastgelegd maar uit jurisprudentie blijkt (zie bijlage 8) dit voor alle betrokkenen
(misschien met uitzondering van de perceeleigenaar) zeer duidelijk.

De vraag is voor mij: wie zorgt ervoor dat een goed ontwerp wordt uitgevoerd en dat het ontwerp
daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Momenteel maken gemeenten soms ontwateringsplannen, maar
vervolgens worden deze niet uitgevoerd. Wie controleert of het ontwerp voldoet? In het geval van
de afwateringsstelsels zijn de taken duidelijk. De initiatiefnemer (gemeente) maakt het plan en
vervolgens wordt deze voorgelegd aan de waterbeheerder (waterschap). Voor grondwater wordt
het gemaakte plan niet gecontroleerd. Zoals aangegeven door een aantal waterschappen, voelen
zij zich alleen verantwoordelijk voor de berging en het afvoeren van het water uit het gebied. Hoe
langer het water binnen het stedelijk gebied blijft, hoe beter. Eén waterschap gaf zelfs aan dat zij
bezwaar hebben indien teveel drainage zou worden toegepast. Dit is een zeer opmerkelijke
uitkomst, te meer omdat de waterschappen in hun beleidsnota “Water Centraal” ook een
verantwoordelijkheid richting het goede beheer van het grondwater erkennen. Vanuit die integrale
zorg voor het waterbeheer zouden de waterschappen juist moeten toezien op een goede
beheersing van het grondwater in de stad. De uitvoering van de beheersing kan dan in de
handen liggen van de gemeente, die delen van de zorg verder delegeert aan de eigenaar van het
terrein of aan de projectontwikkelaar.

Een goed voorbeeld van hoe het volgens mij zou moeten is het beleid van het waterschap van
Amsterdam. Het waterschap toetst ook het ontwateringsplan van de initiatiefnemer. Het
waterschap neemt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de toekomstige bewoners
geen last van grondwater zullen krijgen door middel van het beoordelen van de plannen. Duidelijk
is dat zij niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door grondwater gezien het feit dat de
verantwoordelijkheid bij de perceeleigenaar ligt. Deze actieve rol van de waterbeheerder
ontbreekt helaas in het CIW-advies, met als gevolg dat de vraag “wordt het beter dan nu?” niet
met zekerheid positief kan worden beantwoord.

12.6. Conclusie
Dat de bestaande situatie, in relatie tot het gevolg van wateroverlast, beter moet, wordt breed
gedragen beneden in de keten (bij de bouwvakkers, aannemers en projectontwikkelaars) maar
(nog niet) voldoende breed erkend boven in de keten (gemeenten en waterschappen). De
gevolgen van de wateroverlast op bouwterreinen zijn groot. Hierbij valt te denken aan:

• Slechte arbeidsomstandigheden;
• Hoge risico’s van bedrijfsongevallen en hoog ziekteverzuim;
• Hoge risico van bouwfouten en gebreken in kwaliteit;
• Verlaagde productiviteit van bouwactiviteiten;
• Verlies van of onbruikbaar worden van bouwmaterialen en bedrijfsmiddelen door vocht en

vuil;
• Hogere onderhoudskosten van infrastructuren;
• Enzovoorts.

In dit hoofdstuk is de opvatting van de diverse partijen in relatie tot wateroverlast aan de orde
geweest. Om de (minimum) kwaliteit van bouwgrond te kunnen afspreken tussen de diverse
betrokkenen, is een voorstel gedaan om de kwaliteit van de bouwrijpe grond te kunnen
classificeren. Dit voorstel is slechts beknopt schematisch weergegeven gezien het feit dat meer
onderzoek nodig is om meetbare criteria te kunnen bepalen. Vervolgens is een voorstel gedaan
om op basis van de grondeigenschappen een lijst op de stellen van de te verwachten situatie bij
regenval en van de mogelijke verbeteropties om de grond beter geschikt te maken.
Vervolgens is het nieuwe wettelijk voorstel ten aanzien van het stedelijk grondwaterbeheer aan
de orde geweest. Deze nieuwe voorgestelde regels zijn een stap in de goede richting met
betrekking tot een beter stedelijk waterbeheer, maar er is méér nodig voor het voorkomen van
wateroverlast tijdens de bouwfase. Om tot een goede situatie te komen, dienen onder andere
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betere afspraken te worden gemaakt tussen de partijen ten opzichte van de kwaliteit van de
bouwgrond. Vervolgens dient het waterhuishoudingsontwerp niet alleen op de definitieve  situatie
(d.w.z.na de woonrijpfase) gericht te zijn, maar dient in het ontwerp ook aandacht te worden
besteed aan de situatie tijdens de bouwrijpfase en tijdens de woningbouwfase. De
waterbeheerder dient een véél actievere rol te nemen tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase. Het
gehele stedelijke watersysteem dient betrokken te worden tijdens het ontwerp. De watertoets is
een zeer geschikt instrumentarium om in een vroeg stadium het waterbelang in het stedelijk
ontwerp een plaats te geven. In de handleiding van de waterpagagraaf17 wordt geen aandacht
besteed aan het element water tijdens de uitvoeringsfase. Hopelijk zal dat in de volgende versie
wel gedaan worden. Maar nog belangrijker is dat door de invoering van de watertoets de diverse
betrokkenen in een vroeg stadium bij elkaar komen om het element water te betrekken in de
planontwikkeling. Afhankelijk van wat de diverse partijen hierbij van belang vinden, kan aan hun
visies in de ontwikkelings- en planbeoordelingsfase een plaats  worden gegeven.

Er is tot nu toe geen aandacht besteed aan een handhavingsbeleid door bijvoorbeeld de
arbeidsinspectie om tot betere en acceptabele arbeidsomstandigheden op de bouwplaats te
komen naar aanleiding van geconstateerde wateroverlast. Ik denk dat, voordat een
handhavingsbeleid, het in eerste instantie belangrijk is om op basis van vrijwilligheid het
probleem aan de bron aan te pakken. Het gevolg van de wateroverlast is veel meer dan de
geconstateerde onacceptabele arbeidsomstandigheden. Toch ben ik van mening dat daarnaast
een handhavingsbeleid altijd nodig zal zijn.

Om tot een betere situatie te komen is een goed communicatietraject nodig. Duizenden mensen
zijn betrokken bij het tot stand komen van een woonwijk en ieder draagt hier zijn deel aan bij.
Alleen door alle betrokkenen van alle verschillende partijen te betrekken en hen het belang om
de situatie te verbeteren te laten beseffen, kan het probleem verholpen worden. Één van de
middelen hierbij is om een volledige publicatie over het onderwerp bouwrijp uit te brengen. In het
volgende hoofdstuk zal hier verder op in worden gegaan.

                                               
17 VROM, 2000. ‘De Waterparagraaf. Handreiking water in bestemmingsplannen’.
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13. PUBLICATIES BETREFFENDE HET BOUWRIJP MAKEN VAN TERREINEN

13.1. Inleiding
Er bestaat weinig vakliteratuur over het bouwrijp maken van terreinen. Een bekende publicatie
over dit onderwerp verschijnt in 1984 en is opgesteld in opdracht van de Stichting Bouwresearch;
en heeft als titel ‘Bouwrijp maken van terreinen’. Deze publicatie is geschreven door prof. ir.
Segeren en ir. Hengeveld. Tot op de dag van vandaag wordt deze publicatie gebruikt en gezien
als belangrijke bron van kennis. Niettemin is deze publicatie bijna 20 jaar oud en op veel
onderwerpen onvolledig en verouderd; dit kan dan ook misleidend zijn. In de laatste drie
decennia is het vakgebied rondom het bouwrijp maken niet stil blijven staan, onder andere als
gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en de invoering van nieuwe regels, normen en
technieken. Hierbij valt te denken aan het duurzaam bouwen, nieuwe rioolconcepten, nieuwe
normen en bouwstandaards, enzovoorts.

Gezien het belang voor het vakgebied bouwrijp maken en voor een goed ontwerp en beheer van
onze leefomgeving wordt aanbevolen om deze publicatie te herzien. Een goed overzichtwerk is
niet alleen belangrijk voor technici, maar ook bijvoorbeeld voor het onderwijs, gemeentelijk
bestuurders, stedenbouwkundigen en planologen. Bovendien bestaat behoefte aan een volledig
en up to date referentiewerk voor wat betreft het bouwrijp maken en de technische inrichting van
de openbare ruimte.

In het kader van mijn afstudeerwerk, gebaseerd op het onderzoek gepresenteerd in deel 2 van dit
rapport over gehanteerde normen en technieken in de Nederlandse praktijk en op basis van vijf
jaar werkervaring op het gebied van het onderwerp bouwrijp maken, wil ik in dit hoofdstuk een
analyse uitvoeren van de publicatie van Segeren en Hengeveld om tot een voorstel te komen
inzake een herziene uitgave ervan.

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek is geconstateerd dat in het algemeen de woningbouw-
aannemer zelf verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid, de draagkracht en het ontwateren
van het bouwterrein. Uit de interviews met de aannemers blijkt dat zij toch over weinig kennis
beschikken over een “goede praktijk” bij het aanleggen van de benodigde voorzieningen. Om dit
acute probleem te verhelpen, wordt aanbevolen een aparte publicatie uit te brengen over het
ontwateren van kruimpruimtes en bouwterreinen en over het verbeteren van de
terreinomstandigheden. In paragraaf 13.3 zal ik hier verder op ingaan en in 13.4 wordt een
kostenindicatie gegeven voor het opstellen van de publicaties.

Bovendien wordt aanbevolen om gebruik te maken van huidige ICT-technologie om de kennis
‘online’ ter beschikking te stellen, waardoor regelmatig een ‘update’ eenvoudig te realiseren zal
zijn.

13.2. Publicatie 99 ‘Bouwrijp maken van terreinen’
Zoals aangegeven in de inleiding, is er behoefte aan een actuele en volledige publicatie over het
bouwrijp maken van terreinen. Om tot een voorstel te komen voor een nieuwe inhoudsopgave
van een nieuwe uitgave van publicatie 99 heb ik elk hoofdstuk van de publicatie van 1984
geanalyseerd. Voor elke hoofdstukken wordt hieronder een samenvatting gepresenteerd
(integraal opgenomen uit de publicatie 99) en wordt kort aangegeven welke onderwerpen
aangepast of opgenomen dienen te worden om tot een herziene editie te komen.

Daartoe wil ik eerst de door mij gehanteerde terminologie definiëren. In de aanbeveling zal er
vaak sprake zijn van de termen herzien en herschrijven. Onder herzien wordt verstaan dat de
tekst volledig gecontroleerd dient te worden op volledigheid, eenheidsprijzen en het updaten van
de literatuurlijst. Herschrijven betekent dat in de laatste 20 jaar zoveel anders is geworden, dat
bepaalde delen opnieuw geschreven dienen te worden.
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13.2.1. Bouwrijp maken van terreinen
In de inleiding van hoofdstuk 1 wordt het bouwrijp maken van terreinen gedefinieerd en wordt het
vakgebied, zoals dat in dit boek wordt gehanteerd, omschreven en afgebakend. Er wordt een
korte beschouwing gegeven over de wijze waarop in de voorgaande eeuwen in Nederland
terreinen voor de woningbouw geschikt werden gemaakt. Daarbij valt op dat reeds eeuwen
geleden uitgebreide civieltechnische werken werden uitgevoerd om de slappe veen- en
kleigronden in het westen van Nederland geschikt te maken voor de woningbouw.

Na de Tweede Wereldoorlog, toen in Nederland uitgebreide activiteiten op het gebied van de
woningbouw op gang kwamen, zijn vele nieuwe technieken ontwikkeld in het bouwrijp maken.
Deze ontwikkelingen worden in dit hoofdstuk in het kort aangegeven. In de jaren na de Tweede
Wereldoorlog is in de planologie een ontwikkeling op gang gekomen, die veel invloed heeft
gehad op de aandacht die aan het bouwrijp maken wordt besteed.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een pleidooi voor een betere inpassing van het bouwrijp
maken van terreinen in de stedelijke planvorming.

Aanbevelingen
Aanbevolen wordt om de definitie van bouw- en woonrijp maken te herdefiniëren (zie hierover
hoofdstuk 2 van mijn afstudeerverslag). Aanbevolen wordt om dit hoofdstuk over de geschiedenis
van de woningbouw te herzien om de ontwikkeling van de laatste 30 jaar en van de volgende 20
jaar mee te nemen.
Ik zou in dit hoofdstuk ook aandacht willen besteden aan het gehele (woning)bouwproces tussen
initiatief-fase tot de sloopfase (c.q. de stedelijke herinrichtingopgave) van een plangebied, de rol
en verantwoordelijkheid van de diverse betrokkenen en de diverse vormen van samenwerking
tussen de diverse betrokkenen. Zeker ook belangrijk is aandacht voor de verstedelijking van
Nederland, herinrichtingopgaven en het planologisch planproces. Het verstedelijkingsproces is
dynamisch; deze verdient een multidisciplinaire aanpak en dient duidelijk te worden geschetst.

13.2.2. De bodemgesteldheid
In het hoofdstuk over de bodemgesteldheid wordt ingegaan op de wijze waarop gronden en
bodems worden geclassificeerd. Vervolgens worden de eigenschappen beschreven die de
verschillende grondsoorten en bodemtypen bezitten in relatie tot het bouwrijp maken van
terreinen.
Eveneens in het licht van de geschiktheid voor stedelijke doeleinden wordt een korte beschrijving
gegeven van de geologische opbouwen de bodemgesteldheid van Nederland. Ten slotte worden
van een aantal stadsuitbreidingen, gelegen in gebieden met een karakteristieke
bodemgesteldheid, deze bodemgesteldheid en de wijze van bouwrijp maken beschreven.

Aanbevelingen
In 1989 is door het Nederlands Normalisatie Instituut een nieuwe norm verschenen (NEN 5104)
betreffende de classificatie van grond. Deze gegevens dienen in dit hoofdstuk verwerkt te
worden.
In dit hoofdstuk wordt erg summier gekeken naar de relatie grondsoorten en de invloed hiervan
op het bouwrijp maken van terreinen. Gezien het belang en de invloed van de grondparameters
op de kwaliteit van de bouwgrond dient hieraan meer aandacht besteed te worden. Het gevolg
van de bouwwerkzaamheden in relatie tot de grondsoort dient aangegeven te worden. Hierdoor
kunnen veel van de voorkomende problemen tijdens de woningbouw voorkomen worden en kan
de wijze van bouwrijp maken beter afgestemd worden op de aanwezige randvoorwaarden.
Het is zeker zeer nuttig om een aantal voorbeelden van stadsuitbreidingen te beschrijven om
zodoende het brede scala van toegepaste methoden van bouwrijp maken in de Nederlandse
bouwpraktijk aan te geven. Hierdoor kan de creativiteit van de ontwerpende partijen gestimuleerd
worden door voorbeelden te geven van hoe het anders kan.
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13.2.3. De waterhuishouding
Na een beschrijving van de bijzondere omstandigheden van zowel oppervlaktewater als
grondwater en van zowel neerslag als afvoer in een stedelijk gebied, wordt uitgebreid ingegaan
op de hydrologische cyclus in een stedelijk gebied. Een grote rol bij het ontwerp van de
waterhuishouding speelt de kans van optreden van hoeveelheden neerslag. Hiervoor wordt in de
stedelijke gebieden veel gebruik gemaakt van regenduurlijnen.
Voor het stedelijk groen is vooral de relatie tussen de bodemgesteldheid en de waterhuishouding
van belang. Deze relatie wordt in zijn algemeenheid en voor bebouwde gebieden in het bijzonder
kort omschreven. Van belang voor het waterhuishoudkundig ontwerp is eveneens de
waterstaatkundige opbouw van Nederland. Deze wordt voor poldergebieden en voor hellende
gebieden apart behandeld.
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een korte beschrijving van de relatie tussen de stedelijke
waterhuishouding en de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer in Nederland.

Aanbevelingen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de waterhuishouding van Nederland. Dit hoofdstuk dient
herschreven te worden, waarbij rekening moet worden gehouden met de waterhuishouding van
de 21e eeuw. Om een aantal voorbeelden te noemen dient aandacht besteed te worden aan de
waterkwaliteit, aan de Vierde Nota Waterhuishouding, aan het rioleringsplan, aan het stedelijke
waterplan, aan het stroomgebiedplan, aan het water als ordenend principe, aan de watertoets,
enzovoorts. Bovendien dient de benodigde aandacht aan de verdroging en aan de benodigde
waterberging gegeven te worden.
In dit hoofdstuk wordt in het kort de invloed van twee typen rioolstelsels op de stedelijke
waterhuishouding aangegeven. Deze paragraaf dient herschreven te worden om het verbeterde
gescheiden stelsel en het verbeterde gemengde stelsel de benodigde aandacht te geven.
Bovendien dient een belangrijk (nieuw) onderwerp, namelijk infiltratie en afkoppelen van verhard
oppervlakte en het gevolg hiervan op de waterhuishouding en de invloed hiervan op de
bouwrijpfase en de ruimtelijke inrichting, aangegeven te worden.
De rol en taken van de diverse betrokkenen binnen de waterhuishouding dienen hierbij duidelijk
aangegeven te worden, inclusief de ‘tijdbalk’ met daarin aangegeven wie wanneer betrokken is.
Bovendien dient het nog in ontwikkeling zijnde onderwerp het stedelijk GGOR (Gewenst Grond-
en Oppervlaktewater Regime) hier gepresenteerd te worden.

13.2.4. Ophogen
Tijdens de bouw van stedelijke gebieden is de begaanbaarheid van een bouwterrein van groot
belang. De draagkracht onder wegen en trottoirs moet voldoende zijn en moet de
grondwaterstand diep genoeg zijn. Bij slappe bodems moet daarom het terrein geheel of
gedeeltelijk met zand worden opgehoogd. In dit hoofdstuk zijn de eisen die aan de ophoging
gesteld worden beschreven. Een drietal methoden wordt toegepast: integraal ophogen, de
cunettenmethode en partieel ophogen.

Deze methoden en de wijze waarop en wanneer ze moeten worden toegepast, worden
omschreven. Hierbij wordt aandacht besteed aan de benodigde dikte van de zandlaag en de
hoeveelheid grondverzet. Tevens wordt aangegeven hoe rekening gehouden moet worden met
optredende zettingen van de slappere ondergrond en hoe deze zettingen kunnen worden
berekend.
Voor de ophoging is zand nodig. Aangegeven wordt waar dit zand gewonnen kan worden en
waarmee bij de winning rekening moet worden gehouden.
Ten slotte wordt uitgebreid ingegaan op de afweging tussen het integraal ophogen van het
bouwterrein of het toepassen van de cunettenmethode.

Aanbevelingen
In het hoofdstuk wordt omschreven wanneer een bepaalde methode moet worden toegepast,
maar wordt relatief weinig aandacht besteed aan de aanwezige grondparameters. Dit is bijzonder
belangrijk in het geval dat besloten wordt om het terrein niet op te hogen met grond, gezien het
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feit dat het oude maaiveld ook het bouwterrein is. Hieraan zal in de herziene editie van de
publicatie van 1984 meer aandacht besteed moeten worden. In dit hoofdstuk wordt aandacht
besteed aan de directe kosten van de gekozen bouwmethode, maar wordt niet veel gezegd over
de invloed van de gekozen bouwmethode op bijvoorbeeld de stichtingskosten van bijvoorbeeld
woningen en de indirecte kosten veroorzaakt door een slecht bouwterrein, zoals extra kans op
ongevallen, hoger ziekteverzuim en arbeidsbelasting. Bovendien is het gevolg van een slecht
bouwterrein meestal niet alleen gelimiteerd tot de bouwfase zelf, maar dit zal meestal invloed
hebben op de beheersbaarheid van de in onderhoud genomen woonwijk.

De aanbevolen ‘Checklist’ van paragraaf 12.4 zou hier een belangrijke plaats moeten innemen.
Belangrijk is om aan te geven welke methode de meest geschikte is voor een bepaalde
grondsoort. Gezien het feit dat binnen één grondsoort veel verschil bestaat, dient op basis van de
grondeigenschappen te worden aangegeven welke bouwrijptechniek toegepast dient te worden.
Belangrijk is ook om aan te geven wat de gevolgen zijn van zware regen op die grond en op
welke manier de grond dient te worden bewerkt en opgehoogd.

13.2.5. Ontwatering
Voor de beheersing van de grondwaterstand zijn veelal ontwateringsmaatregelen op
bouwterreinen nodig. In veel Nederlandse omstandigheden moeten daarvoor drainagesystemen
worden toegepast. Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende begrippen en functies van
ontwateringssystemen. Vervolgens worden de grondwaterstromingen beschreven die met
ontwatering gepaard gaan. De verschillende onderdelen van een stedelijk gebied stellen eigen
eisen aan de grondwaterstanden. Deze zogenaamde droogleggingseisen worden beschreven,
uitmondend in ontwateringsnormen voor bouwterreinen en bebouwde terreinen. De laatste jaren
zijn verschillende drainagesystemen ontwikkeld voor toepassing in stedelijke gebieden.
Deze systemen, met vóór- en nadelen, worden uitgebreid beschreven. Verschillende
rekenmethoden worden behandeld voor de berekening van de afstanden tussen de
drainreeksen.
Ten slotte wordt ingegaan op de draindiepte, de helling van de drains, de diameter van de
drainbuizen en de aanleg en het onderhoud van de drainagesystemen in stedelijke gebieden.

Aanbevelingen
Dit hoofdstuk is misschien wel het belangrijkste hoofdstuk van de publicatie 99, maar gelijktijdig
het hoofdstuk dat het meest achterhaald is en in de actuele vorm weinig bruikbaar is. In dit
hoofdstuk dienen alle aspecten van de stedelijk drainage aan de orde te komen en ik stel dan
ook voor om de drainage van woningen (en het terrein eromheen) één aparte publicatie uit te
brengen, specifiek geschreven voor de woningbouwers. Dit onderwerp moet ook in publicatie 99
meegenomen worden, maar met als verschil dat publicatie 99 hoofdzakelijk bedoeld is voor de
stedelijke drainagestelsels en de nieuwe publicatie gericht is op de ontwatering van percelen.
Beide onderdelen van het stedelijke ontwateringsstelsel hebben enorm veel met elkaar gemeen
en kunnen niet gescheiden worden bezien, maar de doelgroep van beide publicaties is gewoon
anders.
Dat dit onderdeel van de publicatie zo achterhaald is, wordt onder andere veroorzaakt door de
introductie van bijvoorbeeld het verbeterde gescheiden stelsel en in veel gevallen het toepassen
van één DWA-riool. Hierdoor bestaat geen mogelijkheid meer om de drainage rechtstreeks aan
te sluiten op kolken of op het regenwater-riool. In veel woonwijken worden nu drie volledige
stelsels aangebracht, DWA, RWA en een drainagestelsel. In de laatste jaren is de trend ontstaan
om de standaard ribbeldrain-drainage (ontleend uit de landbouw) te vervangen door een
hoogwaardige drainbuis (zie voorbeeld bijlage 12).

Ik stel voor om onder andere de volgende aspecten mee te nemen in de volgende editie:
• aandacht besteden aan de juridische aspecten en verantwoordelijkheden van de diverse

partijen in relatie tot de ontwatering;
• duidelijk drainage ontwerpnormen aangeven voor de bouwrijpfase en beheerfase;
• normen aangeven bij kruipruimteloos bouwen;
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• berekeningsmethode; stationair en niet-stationair;
• uitvoerings- en verstoppingsrisico’s;
• omhullingsmaterialen;
• overschrijdingsfrequentie aangeven in het geval van berekeningen met niet-stationaire

berekening;
• aangeven hoe om te gaan met de fasering van de werkzaamheden tijdens de bouwfase;
• het gevolg van kwel op het ontwerp van drainage dient aangegeven te worden;
• onderhoud en doorspuitmogelijkheden dienen aangegeven te worden;
• voorbeelden geven van een aantal drainage-ontwerpen (om een goed ontwerp hiervan te

stimuleren);
• het gevolg van afkoppelen en het infiltreren van regenwater en het gevolg ervan op de

drainage aangeven;
• enzovoorts.

Vervolgens is in een nieuwe publicatie een nieuw hoofdstuk nodig over het onderwerp infiltratie
en afkoppelen van verharde oppervlakte. De uitvoeringsmogelijkheid, het ontwerp en het gevolg
van deze voorzieningen op de stedelijke waterhuishouding dienen gepresenteerd te worden. Dit
onderwerp is bijzonder belangrijk als wij weten dat de doelstelling van het Rijk is om 80% van de
verharde oppervlakte per 2005 in nieuw te bouwen woonwijken af te koppen. Voor bestaande
woonwijken is de doelstelling om 20% af te koppelen. Ook voorwaarden zoals de toe te passen
materialen (geen zink, lood, etc.) moeten aan de orde komen.

13.2.6. Afwatering
De neerslag die in een stedelijk gebied valt moet, voor zover zij niet verdampt, worden geborgen
en afgevoerd. Voor de bepaling van afvoer en berging is het van belang hoe de afstroming van
de neerslag door de verschillende vormen van verharding wordt vervormd en vertraagd. De
resultaten van de laatste onderzoekingen (rond 1984) en de wijze waarop die in de praktijk
worden geïnterpreteerd staan omschreven. Het water in de grachten kan op verschillende wijzen
worden afgevoerd. De verschillende methoden en de eisen die daarbij worden gesteld, worden
behandeld. Het ontwerp van het open water in een stedelijk gebied hangt sterk samen met de
keuze van het rioolstelsel. Daarom wordt kort ingegaan op de in Nederland toegepaste
rioleringssystemen.
Uitgebreid worden de berekeningsmethoden voor de dimensionering van waterlopen en
kunstwerken in stedelijke gebieden behandeld. Daarbij wordt tevens ingegaan op de rol die de
kwaliteit van het oppervlaktewater in de stad speelt en hoe in het ontwerp van het watersysteem
hiermee rekening kan worden gehouden. Ten slotte wordt op de vormgeving van het open water
in stedelijke gebieden kort ingegaan, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan verkleining van
het verdrinkingsgevaar voor kinderen.

Aanbevelingen
Dit hoofdstuk dient ook grondig herzien te worden. De eisen gesteld aan de stedelijke
waterberging, waterkwaliteitseisen, invloed van het type rioolstelsel, eenheidsprijzen, inrichting
van de oevers (onder andere veiligheid en milieuvriendelijke oevers) zijn allemaal onderwerpen
waarin in de afgelopen twintig jaar veel verandering is gekomen.
Bovendien dient aandacht besteed te worden aan de fasering van de aanleg van het
afwateringsstelsel, omdat zonder goede afwatering een ontwatering niet goed mogelijk is.

De volgende onderwerpen dienen onder andere te worden meegenomen in de volgende editie:
• Ontwerpaspecten zoals profiel, diepte, percentage open water;
• Functies van water in de stad en de invloed hiervan op het bouw- en woonrijp maken;
• aandacht besteden aan de juridische aspecten en verantwoordelijkheden van de diverse

partijen in relatie tot de afwatering en tot de eigendom van de oevers;
• ontwerpnormen voor berging, pijlstijging (en daling), frequentie ervan en de afvoer naar

landelijk gebied;
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• berekeningsmethoden;
• doorspoelingstechnieken en het belang om het water door te spoelen;
• ontwerp van milieuvriendelijke oevers en aandacht voor ongedierte;
• open water onderhoud en onderhoud van de oevers;
• het gevolg van verhard oppervlak afkoppelen op het watersysteem
• overschrijdingsfrequentie aangeven in het geval van berekeningen met niet-stationaire

berekening;
• aspecten als de zorg om het watersysteem te beschermen als gevolg van calamiteiten

bespreken;
• waterkwaliteitsaspecten;
• aangeven hoe om te gaan met de fasering van de werkzaamheden tijdens de bouwfase.

13.2.7. Het groeimilieu
Stedelijke gebieden beïnvloeden de abiotische milieufactoren en daardoor eveneens de biotische
milieufactoren: de planten- en dierenwereld.
Het belangrijkste onderdeel is het stedelijk groen. De functies van het stedelijk groen worden kort
beschreven. De laatste jaren is er een tendens om in stedelijk groen variatie aan te brengen door
middel van natuurlijke ontwikkelingen op aanwezige dan wel aangebrachte variaties in het
abiotische milieu. In het geval van bouwrijp maken van terreinen zijn deze abiotische factoren de
bodem en het water. Beschreven wordt hoe deze factoren behandeld kunnen worden om
gewenste natuurlijke processen op gang te brengen en blijvend te doen zijn. Om de gewenste
maatregelen te kunnen begrijpen en ontwerpen, is een goed inzicht nodig in de onderlinge
relaties tussen grondwaterstand, bodemvocht, bodemstructuur, bodemlucht en in de relaties
tussen deze factoren en de plantengroei. Hierop wordt in dit hoofdstuk uitgebreid ingegaan.

Aanbevelingen
Ik dit hoofdstuk zal ook aandacht besteed moeten worden aan de minimaal benodigde afstand
tussen bijvoorbeeld kabels en leidingen en bomen. Bovendien dient aangegeven te worden hoe
wegcunetten beschermd kunnen worden tegen schade veroorzaakt door de beworteling.

Aspecten in relatie tot bouw- en beheer techniek zoals milieuvriendelijk onkruidbestijding dienen
omschrijven te worden in relatie tot mogelijkheden van bron-aanpak. De kwaliteit aspecten van
het (groi)-milieu is ook van belang.

13.2.8. Kabels en leidingen
Tijdens het woonrijp maken worden uitgebreide netten van kabels en leidingen aangelegd. Elk
net stelt aparte eisen aan diepteligging, fundering en afstand tot andere leidingen. Voor elk net
worden deze eisen beschreven.
Ten slotte wordt ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen met leidingenstraten, leidingenbuizen
en leidingentunnels.

Aanbevelingen
In deze paragraaf wordt ervan uitgegaan dat kabels en leidingen tijdens de woonrijpfase
aangelegd worden (Amsterdamse methode). Deze werkvolgorde is tegenwoordig uitzondering en
zeker geen norm. Derhalve dienen de gevolgen van de aanleg van kabels en leidingen
voorafgaand aan de woningbouw aangegeven te worden en dienen manieren om de schade te
voorkomen te worden omschreven.
In de laatste jaren zijn ook belangrijke wijzigingen gekomen ten aanzien van distributie-
netwerken. De telecomsector heeft het nodige beslag gelegd op de schaarse ondergrondse
ruimte, grijze waternetten hebben hun intrede gedaan in de Nederlandse woningen, de eerste
ondergrondse afvalsystemen zijn in Nederland nu een feit (Almere, Utrecht) en als gevolg van
bijvoorbeeld kruipruimteloos bouwen dient de aanleg van stadsverwarming aangepast te worden.
Een andere belangrijke ontwikkeling van de laatste jaren is de wens om geen verdeelkasten,
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transformatoren toe te staan in de openbare ruimte. Op deze nieuwe ontwikkelingen dient bij een
herziening van dit hoofdstuk te worden ingegaan.

13.2.9. Grondkosten en grondprijzen
Bij het maken van een stedelijk gebied is het van belang te weten wat het bouwterrein kost en
wie deze kosten moeten betalen. De kosten bestaan uit de verwervingskosten, de kosten voor
het bouwrijp maken van het terrein, de kosten voor het woonrijp maken, de kosten voor
planontwikkeling, voorbereiding en toezicht bij de uitvoering, omslagkosten en rentekosten. Deze
kostencomponenten worden in dit hoofdstuk beschreven.
De verdeling van de kosten van het bouwterrein over de verschillende onderdelen wordt
eveneens uitvoerig beschreven.
De laatste jaren zijn er een aantal methoden ontwikkeld om voorhanden zijnde gegevens zodanig
te bewerken dat voor de lokatiekeuze voor stadsuitbreidingen en voor de stedelijke
bestemmingen een plan met minimale kosten ontstaat. Deze methoden worden
bodemgeschiktheidsbeoordelingen genoemd. Ze worden in dit hoofdstuk toegelicht.
Ten slotte worden de beheerskosten van een stedelijk gebied besproken.

Aanbevelingen
In deze paragraaf worden diverse eenheidsprijzen uit 1980 gegeven. Deze dienen herzien te
worden. Verder stel ik voor om het principe van maatschappelijke kosten te introduceren. Onder
maatschappelijke kosten wordt verstaan alle kosten (direct en indirect) te berekenen om deze als
doel te minimaliseren. Momenteel worden bijvoorbeeld keuzes gemaakt voor het bouwrijp maken
die alleen gebaseerd zijn op de directe kosten van een bouwrijp te maken terrein. Veel kosten
worden alleen verder in de bouwketen verschoven en vaak is het resultaat hiervan dat de totale
kosten groter worden: woningbouw wordt duurder, het beheer van de openbare ruimte wordt
duurder. Vaak in het interessanter om extra investeringen te plegen tijdens de bouwrijpfase.
Hierdoor kunnen de totale maatschappelijke kosten omlaag gebracht worden.

13.2.10. Methoden van bouwrijp maken, onderzoek en ontwerp
In de eerste 9 hoofdstukken zijn afzonderlijke maatregelen omschreven, die bij het bouwrijp
maken van terreinen worden uitgevoerd. De maatregelen beïnvloeden elkaar sterk, zodat voor
een bepaalde situatie een complex van maatregelen het beste is. Dit complex wordt 'methode
van bouwrijp maken' genoemd.
Voor verschillende bodemkundige en waterhuishoudkundige uitgangssituaties worden in dit
hoofdstuk de methoden voor bouwrijp maken beschreven. In de verschillende stadia van de
voorbereiding van een stedelijke ontwikkeling zijn gegevens over de bodemgesteldheid en de
waterhuishouding nodig in verschillende mate van gedetailleerdheid. In dit hoofdstuk wordt
ingegaan op de afstemming van het onderzoek naar de bodemgesteldheid en de
waterhuishouding en deze stadia van planvorming.

Aanbevelingen
Gezien de uiteenlopende kwaliteit van een bouwrijp terrein stel ik voor om verschillende
categorieën bouwrijp terrein hier te introduceren (‘bouwrijpheid’ classificatie zoals gepresenteerd
in §12.3.1). Het doel hiervan is om de koper van bouwgrond te attenderen op de kwaliteit van de
gekochte grond.

Het proces van het bouw- en woonrijp maken dient aan beide hierboven besproken publicaties
toegevoegd te worden. Belangrijk is hier om aan te geven wie wat moet doen en wanneer. De
relatie tussen de diverse betrokkenen wordt hierdoor duidelijker. Ook het benodigde onderzoek
en de precieze inhoud hiervan zou in beide publicaties aan de orde moeten worden gesteld.

Ik stel ook voor om een aantal voorbeeldprojecten, die representatief zijn voor het bouwen op
verschillende bodem (zand, veen, klei), uit te werken en diverse ontwerpmogelijkheden te
presenteren voor dezelfde voorbeelden. Door voorbeelden en ontwerpmogelijkheden te
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presenteren kunnen belangrijke ontwerpaspecten worden aangegeven en tevens het gevolg van
deze aspecten op bijvoorbeeld directe en indirecte bouwkosten, bouwsnelheid, enzovoorts.

13.2.11. Aandachtspunten
Hierboven is op basis van de publicatie van 1984 aangegeven wat minimaal aangepast moet worden
voor een goed bruikbare en volledige publicatie over bouwrijp maken. Gebleken is dat een aantal
belangrijke thema’s niet aan de orde komen in de oude publicatie, terwijl deze toch van groot belang
zijn op het bouwrijp maken van terreinen. Zo stel ik bijvoorbeeld voor om minimale eisen aan te geven
voor breedte en constructie van bouwwegen. De tendens in het veld is om zo goedkoop mogelijk
bouwwegen aan te brengen, maar met alle gevolgen van dien: veel schade, onderhoudskosten,
wateroverlast, vuil materiaal. Een extra paragraaf dient bij een herziene versie van de publicatie dan
ook opgenomen te worden over de scheiding van woon- en bouwverkeer en de relatie tussen
woonverkeer en bouwstraten. Ook het bouwrijp maken bij de stadherinrichtingopgaven dient niet
onbesproken te blijven.

Bovendien dient aandacht gegeven te worden aan de planning van de werkzaamheden tussen
de initiatief-fase tot de beheerfase van een gereed gekomen en bewoonde woonwijk. Hierbij dient
ook aan de orde komen de taken en verantwoordelijkheden van de diverse partijen en de te
doorlopen procedure om tot een ingerichte woonwijk te komen. Daarbij valt te denken aan de
watertoets, bestemmingsplan, bouwvergunning, enzovoorts.

Belangrijk is ook het beheer van de te realiseren openbare ruimte te bespreken in een nieuw te
schrijven hoofdstuk. Tijdens het bouw- en woonrijp maken worden immers de stenen gelegd die
vervolgens voor decennia onderhouden en beheerd moeten worden. De bouw- en woonrijpfase
zijn dus van directe invloed hierop.

13.3. Publicatie “Bouwrijp maken van bouw- en woonblok” of “Drainage van bouw- en
woonblok”
Een van de belangrijkste onderwerpen betreft het ontwateren van uitgeefbare terreinen om zodoende
goede bouwterreinen te creëren en om wateroverlast tijdens de bouw- en beheerfase te voorkomen.
Ik stel voor om een publicatie op te stellen specifiek gericht op het inrichten van de bouwpercelen.
Onder bouwperceel versta ik alles wat niet openbaar is en waarop het bouwobject gebouwd wordt
met het terrein eromheen. In het algemeen wordt dit terrein tijdens het bouwrijp maken in ieder geval
geëgaliseerd, maar veel meer om de begaanbaarheid en de draagkracht te verbeteren wordt niet
uitgevoerd. De zorg hiervoor wordt overgelaten aan de woningbouw-aannemer. Die aannemer en de
perceeleigenaar zijn dan ook de doelgroep van deze afzonderlijke publicatie. Uit het praktijkonderzoek
(deel 2) is naar voren gekomen dat aannemers weinig of geen aandacht hebben voor de vraag hoe
drainage aangebracht zou moeten worden en in het bijzonder om voorzieningen voor het
(toekomstige) onderhoud hiervan aan te brengen. Als het al verplicht wordt gesteld, of als blijkt dat het
onvermijdelijk is om drainage aan te brengen, legt elke aannemer drainage aan op basis van ‘zo moet
het goed zijn’. Soms wordt de drainage onder de bebouwing door aangebracht, soms rondom de
bebouwing (buiten- of binnenzijde fundering). Berekeningen worden niet uitgevoerd, en ontwerpen
van de gemeente van de benodigde drainage op uitgeefbare terreinen zijn (als deze wel zijn
uitgevoerd door de gemeente) niet bekend. Ik stel voor om op basis van concrete voorbeelden,
gebaseerd op veelvoorkomende situaties, ontwerpen te presenteren van ‘goede’ en geschikte
werkwijzen om drainage aan te brengen. De vragen als, wanneer moet drainage aangebracht worden,
welke materialen zijn het meest geschikt, waar moet drainage aangebracht worden, zullen
beantwoord worden.

Vervolgens dienen onderwerpen als het bemalen van bouwkuipen en technieken om de
gronddoorlatendheid te verbeteren gepresenteerd te worden. Technieken om oppervlakkig
afstromend hemelwater te verzamelen en af te voeren dienen ook beschreven te worden.
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Het uitbrengen van een dergelijke ‘populaire’ publicatie betreffende het bouwrijp maken van
bouwpercelen (uitgeefbaar terrein) zal een belangrijke bijdrage zijn voor het verbeteren van de
arbeidsomstandigheden en het verbeteren van de kwaliteit van het geleverde eindproduct.

13.4. Kostenindicatie
Om tot een herziene editie van publicatie 99 “Bouwrijp maken van terreinen” te komen en ten
behoeve van het uitbrengen van een publicatie over het Bouwrijp maken van bouw- en woonblokken
dienen veel werkzaamheden uitgevoerd te worden. In paragraaf 13.2 heb ik een aantal zaken
aangegeven die als minimum moeten worden meegenomen bij de nieuwe publicatie 99. Deze
opsomming is niet compleet: veel meer dient gecontroleerd en aangepast te worden. Hierbij valt te
denken aan alle eenheidsprijzen, referentielijst, tekstuele opmerkingen. Tevens moeten meer dan
honderd tekeningen getekend en aangepast worden, foto’s moeten worden toegevoegd, enz.

Ik schat in dat tussen de één en twee manjaren, als direct werk, benodigd is om beide publicaties
uit te kunnen brengen. Daarbij dient zeker 20% opgeteld te worden in verband met de benodigde
kosten van de begeleidingscommissie voor het aanleveren van benodigde informatie en kennis.
Een allereerste schatting van de benodigde inspanning is hieronder aangegeven:

Werkzaamheden minimum maximum
Opstellen publicaties 1,0 Fte 2,0 Fte
Begeleiding (20%) 0,2 Fte 0,4 Fte
 Tabel 13.1 schatting van de benodigde inspanning voor het herzien van

publicatie 99 en (de nieuwe) publicatie betreffende het BRM
van percelen

Zoals hier is aangegeven, zit er nog een grote marge in de schatting. Dat wordt veroorzaakt door
het feit dat in dit stadium vrij onduidelijk is wat precies wordt verwacht van beide publicaties.

Hierbij moet in acht worden genomen dat het parrallel voorbereiden van beide publicaties winst
oplevert; gelijktijdig voorbereiden van beide publicaties levert tijdwinst op omdat veel
onderwerpen hetzelfde zijn, er slechts één begeleidingscommissie hoeft te worden ingesteld en
de voorbereiding dan ook sneller zal gaan. De doelgroepen van beide publicaties zijn echter,
zoals hierboven reeds is aangegeven, verschillend. Voor beide doelgroepen is het belangrijk dat
er een publicatie over het bouwrijp maken van terreinen verschijnt die volledig is, waarbij alle
huidige ontwikkelingen en technieken zijn meegenomen.

Aanbevolen wordt de uitvoering van deze werkzaamheden in handen te leggen van een breed
samengesteld projectteam met een secretaris / penvoerder vanuit de TU Delft. Dit laatste om de
onafhankelijkheid van de rapportage en de wetenschappelijke kwaliteit te waarborgen.
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13.5. Samenvatting
In dit hoofdstuk is ingegaan op de inmiddels verouderde, maar voor de praktijk van het bouwrijp
maken van terreinen nog steeds zeer belangrijke publicatie “Bouwrijp maken van terreinen”
(publicatie 99 uit 1984). Aangegeven is dat het niet alleen aanbevelenswaardig, maar belangrijk
en zelfs noodzakelijk is voor de partijen die te maken hebben met bouwrijp terreinen om van
deze publicatie een volledig herziene versie uit te brengen. Daarbij is ingegaan op de inhoud van
de publicatie uit 1984 en is voor elk hoofdstuk aangegeven wat er minimaal moet worden herzien
dan wel herschreven. Hierbij is tevens aangegeven welke nieuwe ontwikkelingen en technieken
zouden moeten worden meegenomen. Het voorstel is om naast een grondige herziening van de
publicatie uit 1984 ook een doelgerichte publicatie te verzorgen voor de woningbouwers; deze
doelgroep heeft hier in het bijzonder behoefte aan en heeft voor de inrichting van bouwpercelen
en de ontwatering hiervan te maken met specifieke problemen in de praktijk. Tenslotte is een
kostenindicatie gemaakt van het opstellen van deze beide publicaties.
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14. CONCLUSIES

In dit afstudeerrapport is de volgende probleemstelling in kaart gebracht:

Welke methoden en technieken worden toegepast bij het bouw- en woonrijp maken, welke rol
spelen de diverse betrokkenen en welke huidige problemen bestaan er tijdens het bouw- en
woonrijp maken van terreinen, welke oplossingen zouden hiervoor effectief zijn en welke partijen
zouden betrokken moeten zijn bij de oplossingen?

Hiervoor zijn in het eerste deel van dit rapport de gebruikte methoden en technieken van bouw-
en woonrijp maken gepresenteerd zoals deze in de literatuur worden weergegeven. Hierbij is
eerst aangetoond dat er geen duidelijke kwaliteitseisen voortvloeien uit de gangbare definities
van bouw- en woonrijp maken, maar dat de definities ofwel gebaseerd zijn op de uit te voeren
werkzaamheden tijdens het bouw- en woonrijp maken, ofwel uitgaan van vage kwaliteitsaspecten
zoals ‘voldoende draagkrachtig’, zonder dat daarbij meetbare normen worden aangegeven. Bij
het gebruik van een dergelijke definitie is het gevaar dat partijen verkeerde verwachtingen
hebben met betrekking tot de kwaliteit van een bouwterrein. Derhalve is een nieuwe definitie
gepresenteerd van het bouw- en woonrijp maken, waarin het slechts gaat om een fase in het
gehele bouwproces. Dit betekent echter niet dat ik geen voorstander ben van het stellen van
kwaliteitseisen aan bouwterreinen. Deze kwaliteitseisen zoude per project tussen de
verschillende betrokken partijen moeten worden doorgesproken en vastgelegd. Hierbij moet
gestreefd worden naar criteria die meetbaar en aantoonbaar zijn.

Vervolgens is ingegaan op verschillende aspecten die kunnen bijdragen aan kwalitatief goed
bouw- en woonrijp terrein. Dit is van belang voor alle betrokken partijen bij een bouwproces. Als
het gaat om de kwaliteit van een bouw- of woonrijp terrein, blijkt uit de literatuur dat naast zetting
en draagkracht vooral de relatie ontwateringsdiepte en bodemgesteldheid van het terrein
bepalend is voor de kwaliteit. In dit rapport is de wateroverlastproblematiek dan ook als
uitgangspunt genomen bij de bestudering van bouw- en woonrijp terreinen.
Aspecten die kunnen bijdragen aan de kwaliteit van een bouw- en woonrijp terrein zijn
bijvoorbeeld technieken om het terrein te ontwateren of draagkrachtiger te maken en methoden
van ophogen. Deze aspecten zijn belangrijk in het kader van het tegengaan en verhelpen van
wateroverlast tijdens de bouw en tijdens de beheerfase. In het eerste deel van dit rapport is
aangegeven dat, hoewel er voor de bouw- en woonrijpfase geen kwaliteitscriteria gelden, er in de
literatuur wel normen, zoals voor de ontwateringsdiepte en de ontwateringsbelasting, worden
genoemd voor de bouw- en woonrijpfase en de beheerfase van woonwijken. Deze normen zijn
bedoeld om wateroverlast te voorkomen en te verhelpen. Bij deze methoden en technieken is
kennis over de bodemgesteldheid onmisbaar. Het gaat dan om aspecten als doorlatendheid,
samendrukbaarheid en draagkracht van de bodem. Deze aspecten zijn bepalend voor de vraag
welke methoden en technieken kunnen en dienen te worden toegepast om de kwaliteit van
bouwterreinen en woongebieden te vergroten.

Tenslotte is in het eerste deel van dit rapport in kaart gebracht welke partijen betrokken zijn in het
bouwproces en welke taken en verantwoordelijkheden gelden voor de betrokken partijen. Dit is in
het bijzonder relevant voor de vraag wie verantwoordelijk is voor wateroverlastproblematiek
tijdens de bouw- en woonrijpfase. Hierbij is dan ook geanalyseerd of de bestaande wetgeving op
het gebied van stedelijke waterhuishouding deze taken en verantwoordelijkheden van de diverse
partijen duidelijk afbakent. Gebleken is dat uit de wetgeving geen duidelijke richtlijnen kunnen
worden gedestilleerd met betrekking tot de verantwoordelijkheden van partijen betrokken bij
wateroverlast tijdens het gehele bouwproces. Als gestreefd wordt naar een kwalitatief
hoogwaardig bouw- en woonrijp terrein, is het echter relevant wie verantwoordelijk is voor
wateroverlast, met andere woorden wie verantwoordelijk is voor het verbeteren van een bouw- en
woonrijp terrein.
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In deel twee van dit rapport is aan de hand van een praktijkstudie de huidige Nederlandse praktijk
van bouwrijp maken in kaart gebracht. Een elftal recente bouwprojecten zijn hiertoe geanalyseerd
en voor drie hiervan is uitgebreider onderzoek verricht aan de hand van een aantal interviews
met diverse betrokken partijen bij de bouwprojecten. Dit onderzoek heeft zich vooral gericht op
de vraag of, en zo ja welke, problemen zijn te signaleren bij het bouw- en woonrijp maken en wie
voor het oplossen van deze problemen verantwoordelijk zijn.
Uit het praktijkonderzoek blijkt dat alle bestudeerde bouwprojecten in meerdere of mindere mate
te maken hebben gehad met wateroverlastproblematiek. Deze problematiek blijkt voort te komen
uit de onvoldoende kwaliteit van de bouwterreinen.

Na bestudering van de huidige praktijk van bouw- en woonrijp maken, is allereerst gebleken dat,
hoewel in de literatuur duidelijke normen worden gesteld met betrekking tot ontwateringscriteria
en benodigde ontwateringsdiepte, deze normen in de praktijk echter onvoldoende worden
nageleefd. Soms wordt in een ontwerp uitgegaan van deze normen en wordt een ontwaterings-
en afwateringsstelsel ontworpen, maar wordt dit stelsel vervolgens slechts gedeeltelijk
aangelegd. In veel gevallen wordt in het geheel geen ontwerp gemaakt van het ontwaterings- en
afwateringsstelsel.  Aangetoond is verder dat in de huidige praktijk zeer weinig rekening wordt
gehouden met de bodemgesteldheid, die bepalend zou moeten zijn bij het maken van keuzen
voor het voorkomen van wateroverlast tijdens de bouw.

Vervolgens is in kaart gebracht hoe de partijen zelf denken over hun taken en
verantwoordelijkheden als het gaat om de kwaliteit van een bouwrijp terrein. Gemeenten zijn van
mening dat alleen de kwaliteit van de openbare ruimte hun verantwoordelijkheid is. Zij zijn niet
snel geneigd te investeren in methoden en technieken om wateroverlast te voorkomen op
uitgeefbaar terrein. Waterschappen zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het afvoeren van
het water vanuit het stedelijk gebied, maar vinden dat het ontwateren onder de
verantwoordelijkheid van gemeenten en projectontwikkelaars valt. Over het algemeen
beschouwen waterschappen de waterbeheersing van bouwterreinen als een
ontwateringsopgave, dus niet als hun verantwoordelijkheid. Projectontwikkelaars tenslotte zijn
over het algemeen evenmin bereid zich verantwoordelijk te voelen voor de slechte kwaliteit van
opgeleverde bouwterreinen; zij vinden dit de verantwoordelijkheid van gemeenten. Derhalve
neemt geen van de betrokken partijen bij een bouwrijp terrein de verantwoordelijkheid op zich om
de kwaliteit van dit terrein, in het bijzonder met betrekking tot waterproblematiek, te garanderen.

In het laatste deel van dit rapport zijn diverse oorzaken van wateroverlast tijdens het bouw- en
woonrijp maken verder uitgewerkt. Hierbij gaat om de bodemgesteldheid van een bouwrijp
terrein, ontwateringsnormen en uitvoeringsaspecten. Met betrekking tot de oorzaken van
wateroverlast gaat het allereerst om problemen van technische aard. Zo blijkt de afwezigheid van
voldoende ontwateringsmiddelen een belangrijke rol te spelen. Bij het ontwerp van de
ontwateringsmiddelen is in veel gevallen niet voldoende rekening gehouden met natuurlijke
processen als neerslag en kwel. Verder wordt weinig rekening gehouden met de
geohydrologische gesteldheid van de bodem ter plaatse.

Bovendien wordt in het ontwerp geen rekening gehouden met de fasering van de
werkzaamheden en de invloed hiervan op de behoeffe aan ontwatering en afvoer van
hemelwater tijdens de bouw. Het ontwerp is bij alle bestudeerde projecten gebaseerd op de
definitieve situatie, zonder rekening te houden met de afwezigheid van verharde oppervlaktes en
kolken.

Verder blijkt dat gemeenten hetzelfde drainagecriterium voor de bouw- en de woonrijpfase
hanteren, terwijl in de literatuur wordt uitgegaan van verschillende drainagecriteria voor de bouw-
en woonrijpfase en lijkt het toegepaste drainagemateriaal van onvoldoende kwaliteit.
Onvoldoende beheer en onderhoud van de ont- en afwateringsmiddelen speelt tenslotte ook een
rol bij geconstateerde wateroverlast.
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Daarnaast gaat het om oorzaken van wateroverlast van organisatorisch-bestuurlijke aard. In
geval van wateroverlast blijkt dat voor de bouwers onduidelijk is welke partij hierop kan worden
aangesproken. Dit wordt veroorzaakt door onduidelijkheden in verantwoordelijkheden met
betrekking tot de waterhuishouding in de ontwikkeling van het stedelijk gebied. In veel gevallen is
er geen partij die zich voor taken met betrekking tot ontwateringsmiddelen verantwoordelijk acht,
noch hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld aangezien in geen enkele wet of verordening
de zorgplicht tot het handhaven van een bepalen grondwaterpeil is geregeld.

Een andere oorzaak is het feit dat over het algemeen gemeenten niet weten welke voorzieningen
worden aangebracht op uitgeefbare terreinen en dathieraan geen eisen worden gesteld. Het
wateroverlastprobleem wordt door alle partijen niet voldoende erkend, met uitzondering van de
bouwvakkers. Maar de omvang van hun problemen is evenmin bekend doordat geen
klachtenregistratie wordt bijgehouden en geen gegevens bekend zijn over het ziekteverzuim in
relatie tot het type en de lokatie van de bouwwerkzaamheden.

Voor de wateroverlastproblematiek zijn een aantal oplossingen aangedragen die betrekking
hebben op bovengenoemde aspecten. Deze oplossingen zullen hierna als aanbevelingen worden
gepresenteerd. Daarnaast is getracht om, hoewel geen vaste normen kunnen worden gegeven
voor de kwaliteit van bouwterreinen en gepleit wordt voor het maken van duidelijke afspraken
over de kwaliteit van een bouwterrein per bouwproject, toch enige leidraad te geven wat gemeten
moet worden als het gaat om de kwaliteit van een bouwterrein. Tenslotte is geconstateerd dat er
geen compleet up to date en goed referentiewerk bestaat over het onderwerp bouw- en woonrijp
maken van terreinen. Derhalve wordt aanbevolen om een dergelijke publicatie te ontwikkelen,
waarbij diverse aspecten worden aangedragen die in deze publicatie naar voren dienen te
komen.
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15. AANBEVELINGEN
Uit het praktijk- en literatuuronderzoek zijn een aantal problemen gesignaleerd in verband met
wateroverlast in de bouwfase. Deze hebben vaak ook gevolgen voor de beheerfase van een
woonwijk. Dat de situatie ernstig is, is waarschijnlijk niet aan de lezer van dit rapport ontsnapt.
Hieronder volgt een aantal aanbevelingen om de wateroverlast op de bouwplaats tegen te gaan:

15.1. Ten aanzien van technische aspecten
• Teneinde het probleem van wateroverlast te voorkomen dan wel op te heffen of te beperken

dienen vóór, tijdens en na de bouwfase adequate middelen ten behoeve van de ont- en
afwatering te worden toegepast;

• Er dient in het waterhuishoudingsplan aandacht te worden besteed aan de tijdelijke situatie
en aan de gevolgen van de fasering van de bouwwerkzaamheden op de ont- en afwatering;

• De waterhuishoudkundige structuur dient vóór te lopen op de stedebouwkundige
ontwikkeling, zodat open water tijdig gerealiseerd is en er voldoende bergingscapaciteit in het
gebied aanwezig is, ook tijdens de bouw;

• Het toepassen van asfalt-bouwwegen leidt tot betere omstandigheden op het bouwterrein.
Asfaltwegen zijn minder gevoelig voor wateroverlast en hebben minder onderhoud nodig;

• Bij het toepassen van bouwwegen van menggranulaat dient rekening te worden gehouden
met het feit dat een aantal centimeters zal worden weggespoeld. Daarom is het belangrijk
deze op een hoger peil en met overdikte aan te leggen;

• Er dienen verschillende ontwateringsbelasting gebruikt te worden voor de bouwrijpfase en
voor de woonrijpfase. Bovendien, in het geval dat kruimpruimteloos bouwen wordt toegepast,
dienen verschillende ontwateringsdiepten te worden toegepast voor de bouw- en de
beheerfase;

• Er dient kwalitatief goed materiaal te worden toegepast voor de drainagebuizen en putten;
• Aanbevolen wordt ook om het toegepaste omhullingsmateriaal op de markt opnieuw goed te

onderzoeken en de toepasbarheid van de diverse omhullingen voor de diverse grondsoorten
duidelijk te bepalen en te communiceren;

• Er dient onderzoek te worden gedaan naar de veranderingen in de bodemstructuur van de
grond als gevolg van de bouwwerkzaamheden en de invloed hiervan op de doorlatendheid
van de grond;

• Bij het ontwerp van ontwateringsmiddelen moet voldoende rekening worden gehouden met
de hydrologische processen als kwel en neerslag ter plaatse;

• Men dient bij de wijze van bouwrijp maken van het terrein voldoende aandacht te schenken in
verband met de invloed hiervan op bijvoorbeeld het gevolg van de toegepaste methode op de
doorlatendheid van de bodem;

• Aanbevolen wordt om voor slecht doorlatende grond voorzieningen te treffen om het
hemelwater op maaiveld af te kunnen voeren, zoals greppels, grindskoffers, kolken;

• Aanbevolen wordt om SMART (Specifiek, Meetbaar, Aanwijsbaar, Realiseerbaar en
Tijdgebonden)  criteria te bepalen om de mate van ‘bouwrijpheid’ van een bouwlokatie te
bepalen. Vervolgens wordt aanbevolen om deze criteria op te nemen in een overeenkomst
tussen de diverse partijen (projectontwikkelaars/gemeenten, projectontwikkelaars/
aannemers). Hierdoor kunnen partijen op basis van meetbare criteria hun verwachtingen en
werkzaamheden afstemmen met de ter plaatse aanwezige bodemgesteldheid en
waterkundige situatie van de desbetreffende lokatie;

• Aanbevolen wordt om voor de diverse grondsoorten (veen, klei, etc.) en voor diverse
samenstelling van elke grond (lutum, humus,…) het gevolg van zware regen op de
draagkracht en begaanbaarheid van het bouwterrein aan te geven. Vervolgens kan voor elke
situatie worden aangegeven welke bouwrijpmethode (integraal of cunetten) geschikt is en met
welke maatregelen dit dient te worden toegepast, zoals het aanbrengen van open of gesloten
drainage, enzovoorts, om acceptabele werkomstandigheden en een goede woonrijp-situatie
te realiseren.

• Aanbevolen wordt om de publicatie ‘Bouwrijp maken van terreinen’ te herschrijven en een
nieuwe publicatie uit te brengen voor de ontwatering van de woningen.
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15.2. Ten aanzien van organisatorisch-bestuurlijke aspecten
• Voor de ontwatering op de bouwlokaties dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt

tussen gemeenten en projectontwikkelaars en tussen projectontwikkelaars en aannemers en
tussen aannemers en onderaannemers betreffende de te verwachten situatie en de taken en
verantwoordelijkheid van de diverse partijen met betrekking tot de kwaliteit van het
bouwterrein;

• Voor de afwatering van de bouwlokaties dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt
tussen waterschappen en gemeenten voorafgaande aan de ontwikkeling van het gebied;

• Bij het ontwikkelen van een gebied dient rekening te worden gehouden met de invloed van de
fasering van de werkzaamheden;

• Een instantie, gemeente of waterschap, dient aangewezen te worden om aan het ontwerp
van ontwateringsstelsels goedkeuring te verlenen, met als doel te zorgen voor het voorkomen
van wateroverlast tijdens de bouw en tijdens de beheerfase;

• Voor het onderhoud van de ontwateringsstelsels en van de bouwwegen dienen duidelijke
afspraken te worden gemaakt over taken en verantwoordelijkheid;

• De gemeente dient eisen te stellen inzake het aanbrengen van ontwateringsvoorzieningen op
uitgeefbare terreinen;

• Aanbevolen wordt om alle betrokkenen bij het bouwproces te betrekken bij de plan
ontwikkeling van een bouwlokatie. Om een voorbeeld te noemen, beveel ik aan om de
projectontwikkelaar te betrekken bij de bouwrijpfase om zodoende zijn vakkennis te benutten.
Bij een aantal gemeenten zijn hiermee positieve ervaringen opgedaan;

• De afstemming in de ontwerpfase is erg belangrijk. Projectontwikkelaars willen zo lang
mogelijk allerlei keuzes open houden tijdens de bestekfase bouwrijp maken. Hierdoor is het
bestek vaak (te) laat gereed. De planning van de bouw kan vaak niet uitgesteld worden, zodat
de afspraken niet goed zijn vastgelegd bij de start van de werkzaamheden. Deze fase kan
beter georganiseerd worden;

• In de ontwerpfase dient de gemeente aandacht te besteden aan de arbeidsomstandigheden
tijdens de bouw en hiermee rekening te houden bij het ontwerp;

• De arbeidsinspectie dient aandacht te besteden aan het gevolg van het werken op een slecht
begaanbare bouwplaats in verband met de werkbelasting en het verhoogd gezondheidsrisico
op de te natte bouwplaats;

• Aanbevolen wordt dat door de gemeente in de keuze van de toe te passen bouwtechnieken
niet alleen wordt gekeken naar de directe kosten maar ook naar de indirecte kosten
(onderhoud, duurzaamheid, arbeidsproductiviteit).

15.3. Overige aanbevelingen
• SBR heeft een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar een winst- en verliesrekening van

het bouwen op een slecht begaanbaar bouwterrein. Het onderzoek was te bescheiden van
omvang om tot een goed beeld van de kosten van het bouwen op slecht begaanbaar terrein
te kunnen uitmonden. Gezien het belang om op dit punt meer inzicht te krijgen wordt
aanbevolen dit onderzoek te verdiepen door bijvoorbeeld een afstudeeronderzoek hierover uit
te laten voeren. Een ander interresant aspect van het hierboven genoemde onderwerp zou
zijn om voor een aantal projecten de directe en indirecte kosten van het ontwikkelen van een
bepaalde bouwlokatie te berekenen en de invloed van het verbeteren van de
grondgesteldheid op de directe en indirecte kosten overzichtelijk te maken. Geschikte
projecten om een dergelijk onderzoek uit te voeren zijn Leidschenveen en Houten;

• Aanbevolen wordt tenslotte om het praktijkonderzoek zoals beschreven in dit rapport uit te
breiden met nog 10 lokaties, om het huidige beeld van bouwrijp maken in Nederland nog
beter in kaart te brengen.
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Bijlage I: Plaats van kabels en leidingen in wegen binnen de bebouwde kom (NEN
1739)
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Figuur I-1: Plaats van kabels en leidingen in wegen binnen de bebouwde kom
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Bijlage II: Boorgatmeting (Hooghoudtmeting)

De Hooghoudtmeting is een insitudoorlatendheidsproef. Een schematische voorstelling van de
proef, ook wel "boorgatenmethode" genoemd, is hier onder gegeven:

Figuur II-1: Schematische voorstellingHooghoudtmeting

De Hooghoudtproef werkt als volgt. Met een handboor wordt een gat geboord. Als tijdens het
boren het boorgat "dicht vloeit", wordt een filter in het boorgat aangebracht zodat het gat voor de
metingen toegankelijk blijft. Na het boren en eventueel een filter plaatsen, wordt gewacht tot het
waterpeil in het boorgat zich hersteld heeft tot grondwaterniveau.

Voor het verrichten van de meting wordt een meetstandaard opgesteld als geleiding van de
meetband met de vlotter. De meetstandaard dient tevens als referentieniveau. De
grondwaterstand in het boorgat wordt gemeten ten opzichte van de standaard (W'). Tevens wordt
de diepte van het boorgat bepaald (D'). Het waterniveau wordt in het boorgat met een puls
verlaagd. Nadat de puls uit het gat is getrokken wordt de vlotter in het boorgat gelaten en de
meting gestart. De meetinterval en de duur van de meting worden bepaald door de stijgsnelheid
van het grondwater.
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De Hooghoudtmeting wordt verwerkt in een grafiek. In de grafiek is de waarneming beneden
meetpunt (Y'(tij) tegen ti uitgezet op semi-iogaritmisch papier, zoals hierna weergegeven

Figuur II-2: “Standaard”-kromme Hooghoudtmeting

De kromme wordt in drie trajecten verdeeld. In traject 1 spelen factoren mee die van invloed zijn
op de meting (berging in het boorgat, een dicht gesmeerd boorgat, water dat langs de wand van
het boorgat naar beneden sijpelt). Traject 2 geeft een min of meer "zuivere" toetreding van het
grondwater naar het boorgat over de volledige hoogte van het Hooghoudt-filter weer en heeft een
(logaritmisch) lineair verloop. In traject 3 speelt de invloed van de omgeving een belangrijke rol
in het verloop van de grafiek. Afwijkingen in de geohydrologische gesteldheid zullen de resultaten
van de metingen negatief beïnvloeden en maken dit traject moeilijker te interpreteren. Omdat
gedurende traject 1 en 3 complicerende (onbekende) factoren meespelen wordt de k-waarde
berekend over traject 2.

Omgekeerde Hooghoudtmeting
Bij slecht doorlatende profielen of diepe grondwaterstanden, kan de Hooghoudt-proef
"omgekeerd" worden uitgevoerd door water in het boorgat te gooien. Bij deze methode wordt het
zakken van het water in het boorgat in de tijd gemeten. Bij deze meting is het halflogaritmisch
lineaire traject (zonder curven) het meest betrouwbaar.
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Figuur II-3: "Standaard"-kromme omgekeerde Hooghoudtmeting

Het is belangrijk dat de zone rond het Hooghoudt-filter voldoende verzadigd is met water,
hetgeen kan worden bereikt door de proef (klei/veen) tot 6 maal (zand) uit te voeren.
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Bijlage III: Horizontale doorlatendheid (kh) in m/d, ingedeeld in klasse

Klasse Kwalificatie doorlatendheid Doorlatendheid (m/d)

1 zeer slecht k<0,01

2 slecht 0,01<k<0,1

3 matig 0,1<k<0,5

4 redelijk 0,5<k<1

5 goed 1<k<5

6 zeer goed 5<k
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Bijlage IV: Werkwijze bij ophoging

Opruimen van het terrein
Voorafgaand aan de ophoging dient het gehele terrein ontruimd te worden. Alle obstakels
(bomen, struiken, afrastering, etc.) worden verwijderd. Hierbij is het van belang de aanwezige
kleilaag zo weinig mogelijk te beschadigen, zodat de bestaande weerstand wordt behouden.

Eventueel aanwezige bodemverontreinigingen dienen voor aanvang van de ophoging gesaneerd
te zijn. Boomstronken moeten verwijderd worden op die plaatsen waar na ophoging het
toekomstig wegcunet in het bestaande maaiveld uitkomt.

Indien de gekapte bomen worden versnipperd, dienen de houtsnippers afgevoerd te worden. Dit
om afdichting van het bestaande maaiveld te voorkomen. De houtsnippers kunnen in depot
geplaatst worden en later eventueel verwerkt worden in de groenvoorzieningen binnen het
plangebied.

Teelaarde verwijderen
Om stagnatie van infiltrerend regenwater zoveel mogelijk te voorkomen, wordt aanbevolen de
humeuze kleiige bouwvoor te ontgraven (ca. 0,3 m). De vrijgekomen teelaarde kan gebruikt
worden voor het maken van de spuitkades en later worden aangebracht ter plaatse van de
tuintjes en groenvoorzieningen. Het is van belang de schone grond gescheiden te houden van de
categorie-1 grond.

Methode van ophoging
De afstand van de winplaats tot het bouwterrein beïnvloedt sterk de keuze van het zandtransport.
Bij een afstand van circa 1,5 km is dat zodanig dat het zand opgespoten kan worden, waarbij
gebruik gemaakt kan worden van persleidingen zonder opjaarstations.

Bij het opspuiten bezinken de zwaardere minerale delen vrijwel direct, terwijl de slibdeeltjes met
het water meestromen. Verder verwijderd van de spuitmond neemt de stroomsnelheid van het
water af en kunnen de fijnere delen bezinken. Het gevaar bestaat dat op deze manier dikke,
slecht doorlatende lagen ontstaan in de ophooglaag. Om deze slibafzettingen te voorkomen,
wordt de volgende werkwijze geadviseerd:
• Vóór het aanbrengen van de ophooglaag dient de bestaande begroeiing en de humeuze

toplaag (ca. 0,3 m) te worden verwijderd. Deze humeuze, kleiige grond kan worden gebruikt
voor het opzetten van de spuitkades en later als grondverbetering in tuintjes en
groenvoorzieningen;

• De stroomsnelheid van het water tussen de spuitmond en de wateruitlaat moet hoog blijven;
• Er dienen speciale slibvangers te worden ingericht om het slib in op te vangen;
• De spuitmond dient met enige regelmaat te worden verlegd;
• Bij de opspuiting dient continu toezicht te worden gehouden op de verdeling van de afzet van

minerale delen;
• Bij de opspuiting dient door middel van een shovel de verdeling van de afzet van minerale

delen te worden geregeld.



161



162

Bijlage V: Kwaliteit van het ophoogzand

Ten aanzien van het op te brengen ophoogzand zijn kwaliteitseisen van toepassing. Dit betreft
zowel eisen ten aanzien van de civieltechnische eigenschappen als de milieuhygiënische
eigenschappen van het op te brengen zand.

Technische eisen ophoog- draineerzand en zandbed
Bron: RAW-standaard 2000 blad 317

Zand in aanvulling of ophoging:
• Verwerking op meer dan 1,0 m beneden wegdek;
• Fractie < 2 µm maximaal 0,08
• Gehalte < 63 µm maximaal 50%

Draineerzand:
• Gehalte < 63 µm maximaal 5% van fractie < 2 mm;
• Fractie > 250 µm minimaal 0,5 (alleen bij permanent drainerende functie).

Zand in zandbed:
• Verwerking binnen 1,0 m beneden wegdek;
• Gehalte < 63 µm maximaal 15% van fractie < 2 mm;
• Indien gehalte < 63 µm 10 tot 15% bedraagt van fractie < 2 mm, mag gehalte < 20 µm

maximaal 3% van fractie 2 mm bedragen;
• Van materiaal door zeef 2 mm mag gloeiverlies maximaal 3% bedragen.

Onder fractie wordt verstaan: een bepaald deel materiaal van de totale hoeveelheid materiaal
(zonder dimentie). Onder de term gehalte wordt verstaan: relatieve hoeveelheden van een
bepaald deel (%).
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Bijlage VI: Bouwkosten cunettenmethode versus integraal ophogen

In deze kostenvergelijking worden twee berekeningen gemaakt voor het bouw- en woonrijp
maken van een fictief project van ca. 20.000 m² met 91 woningen18. De cunettenmethode gaat uit
van een traditionele werkwijze waarbij riolering wordt gelegd en betonstraatstenen op een
zandcunet in de bouwrijpfase. In de woonrijpfase wordt de bouwweg herstraat en worden banden
en tegels aangebracht.

De tweede berekening gaat uit van een integrale ophoging van het gehele terrein met 0,90 m
zand. De kosten voor bouw- en woonrijp maken van deze methoden bedragen respectievelijk ca.
€ 3500,- en € 5650,- per woning. Integraal ophogen is dus in dit geval ongeveer € 2000,- per
woning. De complete ramingen met bijbehorende grondbalans treft u op de volgende bladzijde.
Van belangrijke, grote betekenis op de kosten van beide methoden is de woningdichtheid.

                                               
18 Uit SBR (1987), ‘Bouwrijp maken en bouwkosten’, publicatie 157
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Bijlage VII: Afkoppelings- en infiltratietechnieken

In deze bijlage wordt gesproken over afkoppeling en infiltratie. Bij afkoppeling wordt regenwater
dat afstroomt van verharde oppervlakken via open of gesloten leidingen direct afgevoerd naar het
open water of naar infiltratiesleuven. Bij infiltratiesleuven kan het water afhankelijk van de
bodemgesteldheid en de grondwaterstand infiltreren naar het grondwater of via de sleuf
(vertraagd) worden afgevoerd naar het open water. Afkoppeling leidt er derhalve toe dat het
regenwater wordt benut voor het watersysteem binnen de stad. Bovendien wordt minder
regenwater afgevoerd via de riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Toepassing van
open verhardingen (onder andere klinkerbestrating) bevordert de infiltratie van de hierop gevallen
neerslag. Neerslag die op gesloten verhardingen zoals asfalt- en betonverharding valt, zal
daarentegen grotendeels tot afstroming komen en derhalve via een (regenwater) afvoersysteem
(bijvoorbeeld de riolering) uit de bebouwde omgeving afgevoerd moeten worden.

Afkoppeling voor huishoudelijk hergebruik, bij voorbeeld door opvang van hemelwater in
regentonnen of dergelijke, (onder andere toiletspoeling, tuin- sproeien, e.d.) behoort ook tot de
mogelijkheden, maar wordt hier niet meegenomen.

Afkoppeling
Voor afkoppeling zijn diverse eenvoudige technieken denkbaar. Het water van de daken kan
eenvoudig worden afgevoerd via gootjes door de tuin naar het achterpad, de straat of direct naar
open water. Bij afkoppeling van (verkeersarme) straten kan het water worden afgevoerd naar een
infiltratiesleuf door de bestrating hol uit te voeren zonder goot- of trottoirkolken. Het wegontwerp
dient zodanig gedimensioneerd te worden dat accumulatie van water is uitgesloten. Door de
bovengrondse afvoer wordt reeds een aanzienlijke berging van regenwater gecreëerd.

Enkele eenvoudige manieren om het afgekoppelde dakwater af te voeren naar een nabijgelegen
infiltratiesleuf of naar de straat worden hieronder weergegeven.

Figuur VII-1: afvoer van dakwater over maaiveld en uitvoering van een open goot in het
midden van de straat

De afvoer via open leidingen naar het open water of een infiltratiesysteem verdient sterk de
voorkeur; ten eerste om foute aansluitingen te voorkomen; ten tweede om de bewoners door
het zichtbaar maken van het water zoveel mogelijk te betrekken bij het watersysteem. Voor
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het afgekoppelde watersysteem dragen de bewoners namelijk een grote verantwoorde-
lijkheid, vooral ten aanzien van het voorkomen van verontreiniging.

Infiltratie
Bij infiltratie wordt het afgekoppelde water geïnfiltreerd vanuit het oppervlak in de grond. Dit
heeft ten aanzien van directe afvoer naar het open water het voordeel dat verontreinigingen
worden vastgehouden in de bodem. In deze bijlage wordt uitgegaan van infiltratie via een
netwerk aan infiltratiesleuven (ook wel wadi's genoemd). Dit wordt hier verder aangeduid als
infiltratiesysteem. Een belangrijke karakteristiek van dit infiltratiesysteem is de beschikbare
(water)berging; bij sommige systemen is de berging volledig ondergronds, bij andere
systemen bestaat de berging uit een boven- en ondergrondse component. Er bestaat op de
markt een zeer groot aanbod aan systemen en elk jaar komen nieuwe varianten uit.
Daarnaast kan infiltratie van regenwater worden bevorderd door toepassing van open
verhardingen (onder andere klinkerbestrating, trottoirtegels, sierbestrating, keitjes e.d.). De
infiltratiecapaciteit kan bij klinkers- en tegelverhardingen echter afnemen doordat de voegen
dichtslibben. Open verhardingen met grotere openingen, zoals gras betonstenen, slibben
minder snel dicht.

Een andere mogelijkheid voor infiltratie is toepassing van infiltratievelden; een relatief groot
onverhard stuk grond dat zodanig is bedijkt dat het regenwater niet direct over het maaiveld
afstroomt. Het nadeel van een infiltratieveld is het relatief grote ruimtegebruik. Een
infiltratiesleuf is meer flexibel qua stedelijke inpassing en is beter beheersbaar.

Een infiltratiesysteem bestaat uit de volgende componenten:
• Toepassing zandgeulen voor infiltratie van het regenwater en vertraging van de afvoer bij

grote neerslagintensiteiten;
• Aanleg van een drainagesleuf onderin de zandgeul om tijdens natte perioden afvoer te

garanderen en water horizontaal te transporteren vanaf slecht infiltrerende gebieden;
• Toepassing van zogenoemde 'slokopps' om de afvoer via het infiltratiesysteem te kunnen

reguleren en wateroverlast te voorkomen. Tevens kan hier eenvoudig het geïnfiltreerde
water bemonsterd worden om zodoende de vuillast en zuiverende werking van het
systeem te kunnen controleren.

Het infiltratiesysteem functioneert als een traditioneel afvoersysteem via een greppel en
drainagebuizen waarbij een deel van het water kan infiltreren naar het grondwater. Op deze
wijze worden de voordelen van infiltratie gecombineerd met de voordelen van een
rioleringssysteem, terwijl de nadelen van beide systemen zoveel mogelijk achterwege blijven.
Een bijkomend voordeel is dat het systeem tevens is te benutten als drainagesysteem voor
verlaging van te hoge grondwaterstanden in natte (winter)perioden.

De hoeveelheid water dat kan infiltreren hangt af van de bodemopbouw en de
grondwaterstand. Bij diepe grondwaterstanden en een zandige ondergrond zal het grootste
deel kunnen infiltreren. Op plaatsen waar de bodem slecht doorlatend is of waar
bovengrondse aanleg van een infiltratiesysteem niet wenselijk is, kan het water ondergronds
worden getransporteerd naar plaatsen waar infiltratie wel goed mogelijk is. Kruisingen van
woonstraten met een infiltratiesysteem kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd als
'doorwaadbare plaatsen' die dan tevens werken als verkeersremmers.

Het infiltratiesysteem wordt uitgevoerd in de vorm van een ondiepe greppel met een toplaag
van 30 tot 50 cm dikte bestaande uit waterdoorlatend bodemmateriaal. De toplaag kan
begroeid worden met gras of deels ondiep wortelende struiken/bossages en kan daarmee
goed ingepast worden in geplande groenvoorzieningen.
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Beplanting met riet wordt vanwege de sterk puntige wortelgroei niet wenselijk geacht. Onder
de toplaag wordt een infiltratiesleuf aangebracht bestaande uit grof zandig materiaal
(drainage-zand), eventueel omhuld door geotextiel, en met onderin een drainagebuis. De
drain dient voor horizontale afvoer bij onvoldoende verticale infiltratiecapaciteit naar het
grondwater. Het geotextiel voorkomt inspoeling van fijne gronddeeItjes in de sleuf en werkt
de doorgroei van wortels tegen.

Door de koppeling van verschillende infiltratiesleuven ontstaat een vermaasd netwerk van
infiltratiesystemen verspreid over het gehele plangebied, waarvoor de regenafvoer geregeld
moet worden. Het infiltratiesysteem is niet strikt gebonden aan vaste afmetingen en kan
daarom flexibel ingepast worden in de stedebouwkundige plannen.

De verontreinigingen in het te infiltreren water worden grotendeels vastgehouden door
binding aan bodemdeeItjes in de toplaag van het infiltratiesysteem, die bestaat uit doorlatend
bodemmateriaal. Het bodemmateriaal bevat organische bestanddelen en lutumdeeltjes
omdat de verontreinigingen van met name zware metalen specifiek door deze bestanddelen
worden gebonden. De toplaag dient niet te lang water te bevatten ter bevordering van de
bodemactiviteit van (micro)organismen. Bodemorganismen zorgen er namelijk in droge
perioden voor dat de bodem open blijft, terwijl door microbiële activiteit organische
verontreinigingen worden afgebroken. Daarnaast kan overlast ontstaan door muggen in te
lang stagnant water.

Enkele voorbeelden van vergelijkbare infIltratiesystemen worden hieronder weergegeven.

Figuur VII-2: Voorbeelden van infIltratiesystemen
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Figuur VII-3: Voorbeeld van infIltratiesystemen
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Bijlage VIII: Relevante jurisprudentie

Uit: Rijckevorsel, Thunnissen, Finkensieper,’Gemeente en bouwrijp maken, Aspecten van
particuliere en gemeentelijke exploitatie van bouwgrond en Fiscaalrechtelijke aspecten van
bouwrijpe grond’, Deventer: Kluwer 1987.

“Een interessante uitspraak is die van de President van de Haagse rechtbank van 29 april
1980, bij mijn weten niet gepubliceerd.  Het ging daarbij om grondwateroverlast in een gebied
waar op dat moment nog gebouwd werd. De gemeente Alphen aan den Rijn had grond, door
o.m. ophoging bouwrijp gemaakt, aan een tiental personen bouwterreinen verkocht en de
voor de woningbouw benodigde vergunningen verleend. In de kruipruimtes bevond zich
water, dat nog steeg in periodes met grote neerslag. Door het water leden betrokkenen
schade. Zij stelden dat de gemeente wanprestatie pleegde door de percelen bouwgrond
onvoldoende te bemalen, c.q. een onrechtmatige daad pleegde door niet voldoende te
zorgen voor ontwatering en bemaling van de verkochte bouwterreinen.

De gemeente voerde tot genoegen van de President aan dat de grondwateroverlast van
tijdelijke aard is. Als de wijk eenmaal voltooid is, dan wordt het op de straten en de
bebouwing gevallen water afgevoerd via de aanwezige rioleringen en anderszins. De
gemeente had inderdaad bouwgrond verkocht, zoals zij dat had overeengekomen, nl.
voorzien van waterpartijen en bouwstraten, en kabels en leidingen (drains) ten behoeve van
bouwstroom en bouwwater. De President overwoog dat de gemeente nimmer uitdrukkelijk
heeft toegezegd wat thans de waterstand in de wijk moet zijn en dat de huidige waterstand in
de gegeven omstandigheden volgens de getuige een normale is. De gemeente werd dan ook
niet veroordeeld tot het treffen van maatregelen (horizontale drainage, het tijdelijk
aanbrengen van pompen) om het grondwaterpeil in de bouwfase te doen zakken. Dergelijke
maatregelen behoren evenmin tot de publieke plicht van de gemeente. Belangrijke elementen
in deze uitspraak zijn enerzijds de aangenomen tijdelijke duur van de wateroverlast tijdens de
bouwfase en anderzijds het ontbreken van een gemeentelijke toezegging dat zij maatregelen
zou treffen om tijdelijke wateroverlast te voorkomen.

Uit: CIW-Projectgroep (26 augustus 2003), ‘Grondwater in het stedelijke leefomgeving’,
(tweede concept);

“De huidige bouwregelgeving stelt geen eisen aan de vochtdichtheid van kelders en
kruipruimtes. Bij (dreigende) overlast dient de perceeleigenaar, als hij dit wenst, kelder en
kruipruimte zelf vochtdicht te maken en te houden. Uit jurisprudentie blijkt dat voornemingen
tegen grondwateroverlast onder de gewone lasten vaIlen van de perceeleigenaar of
erfpachter. Deze is, op grond van het burgerlijk recht, zelf verantwoordelijk voor de wering
van grondwater in, onder en om zijn woning (dus op het eigen perceel). Zie Hof 's-
Hertogenbosch 13 november 1996, rolnr. 366/94/HE, Bouwrecht 1997, p. 874-877 en Hof
Arnhem, 3 juni 1997, rolnr. 96/118, BR 1997/10, p. 877-881.”

Hof Arnhem, 3 juni 1997, rolnr. 96/118, BR 1997/10, p. 877-881 (Te hoge waterstand):

Het hof merkt hierbij nog het volgende op (4.15). Zoals hiervoor al is overwogen, lijkt zich een
breed gesteunde opvatting af te tekenen dat de gemeente ingeval van overlast door te hoge
grondwaterstand, het initiatief moet nemen bij de bestrijding daarvan en dat de gemeente
gemeenschappelijke drainagebuizen moet leggen of soortgelijke voorzieningen moet treffen,
teneinde de (particuliere) grondeigenaren in staat te stellen het overtollig grondwater (of
hemelwater dat onvoldoende via de bodem kan wegvloeien) via die gemeenschappelijke
voorzieningen te doen afvoeren. In die optiek zijn de desbetreffende grondeigenaren dus zelf
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verantwoordelijk voor de afvoer van het overtollig water van hun perceel en neemt de
gemeente het voorbij de perceelgrens over (zie ook de hiervoor geciteerde passage uit de
Evaluatie-nota Water). Dat is een redelijke oplossing, die overigens kennelijk ook aansluit bij
de door Beter Wonen zelf gememoreerde bepalingen van de IPO- modelartikelen (althans
voor zover her gaat om reeds bestaande bebouwing).

Hof 's-Hertegenbosch 13 nov. 1996, rolnr. 366/94/he, bouwrecht 1997, p. 874-877
(verhoogde waterstand)

Samenvatting nog te doen

Enkele bepalingen in de UAV die van belang zijn:
• par. 5 lid 8: gaat specifiek om bodemverontreinigingen - RvA 24-01-1997, BR 1997,777:

opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat verontreinigingen in de bodem goed zijn
aangegeven;

• par. 29 lid 3: als de werkelijke toestand van het terrein afwijkt van de verstrekte gegevens,
heeft de aannemer recht op bijbetaling. Hieronder valt ook het niet verstrekken van
gegevens die wel bij de opdrachtgever bekend zijn (RvA 11-10-1993, BR 1992, 312, RvA
29-04-1993, BR 1993, 739). Indien er verschil bestaat tussen de staat van het terrein en
de in het bestek aangeduide toestand, dan heeft de aannemer recht op bijbetaling, mits
de verschillen zodanig van aard zijn dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet voor zijn
rekening dienen te komen.

• De UAV (par. 5 lid 1 sub b) bepaalt dat het een verplichting is van de opdrachtgever dat
de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het terrein waarop het werk moet worden
uitgevoerd.

• De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid op het werk (par. 6 lid 19 UAV).

Op grond van bovenstaande zou men kunnen concluderen dat indien de staat van het terrein
afwijkt van de staat zoals in het bestek staat omschreven en niet veilig is om op te werken,
dan heeft de aannemer de plicht om het terrein veilig te maken en de kosten die hij daarvoor
maakt kan hij bij de opdrachtgever neerleggen.

De meeste gevallen, bijvoorbeeld die waarbij letselschade ontstaat doordat het bouwterrein
gevaarlijk is, zullen vermoedelijk moeten worden bezien vanuit het leerstuk van de
onrechtmatige daad (art. 6:162 e.v. BW). Het voert te ver dit leerstuk hier te behandelen.

Ook een concrete invulling van de term bouwrijpmaken hebben we niet kunnen vinden.
Partijen dienen de definitie daarvan vast te leggen in een overeenkomst, zodat tussen
partijen daaromtrent duidelijkheid bestaat.

RvA 17 mei 2002: de aannemer is, indien geen speciale afspraken daaromtrent zijn gemaakt,
in beginsel verantwoordelijk voor het verzorgen van tijdelijke voorzieningen (zoals de aanleg
van bouwwegen) op het bouwterrein. Met verantwoordelijkheid wordt hier gedoeld op de
vraag wie verantwoordelijk is voor de kosten die moeten worden gemaakt doordat de
toestand van het terrein en de in het bestek aangeduide toestand van elkaar verschillen (...).

• voor w.b. de verstrekte gegevens, heeft de aannemer recht op bijbetaling. Hieronder valt
ook het niet verstrekken van gegevens die wel bij de opdrachtgever bekend zijn (RvA 11-
10-1993, BR 1992, 312, RvA 29-04-1993, BR 1993, 739). Indien er verschil bestaat
tussen de staat van het terrein en de in het bestek aangeduide toestand, dan heeft de
aannemer recht op bijbetaling, mits de verschillen zodanig van aard zijn dat de gevolgen
daarvan redelijkerwijs niet voor zijn rekening dienen te komen.
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• De UAV (par. 5 lid 1 sub b) bepaalt dat het een verplichting is van de opdrachtgever dat
de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het terrein waarop het werk moet worden
uitgevoerd.

• De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid op het werk (par. 6 lid 19 UAV).
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Bijlage IX: Toelichting op de Arbowetgeving

1. Inleiding

De Arbowet heeft tot doel te zorgen voor een acceptabel niveau van arbeidsomstandigheden
in de bedrijven. Hiermee kan voorkomen worden dat werknemers ziek worden en moeten
stoppen met werken als gevolg van gezondheidsschade die door het werk veroorzaakt is. De
wet verplicht werkgevers om arbobeleid te voeren.

De laatste jaren heeft de overheid geprobeerd het woud van regels en bepalingen uit te
dunnen en te vereenvoudigen. In plaats van voor te schrijven hoe goede
arbeidsomstandigheden bereikt moeten worden (de zogenaamde middelbepalingen) wil de
regering zich steeds meer richten op wat er bereikt moet worden ( de zogenaamde
doelbepalingen).  Voorts wil de overheid, als nieuw middel ter verbetering van
arbeidsomstandigheden, de zogenaamde arbeidsconvenanten inzetten. In deze convenanten
worden per bedrijfstak nadere maatregelen genomen om bepaalde arborisico’s in een sector
te verminderen. Deze afspraken worden gemaakt door de overheid, werkgeversorganisaties
en vakbonden. Naast bovengenoemde maatregelen wil de regering terugvallen op
zelfwerkzaamheid en zelfregulering in de bedrijven: werkgevers en werknemers nemen zelf
de verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden, zodat de Arbeidsinspectie
steeds minder hoeft te controleren. Werknemers moeten dus aan de bel te trekken als de
werkgever het niet zo nauw neemt met de naleving van de Arbowetgeving. In de praktijk
gebeurt dit nog te weinig.

Geschiedenis van de wet

• De Arbowet vervangt de Veiligheidswet uit 1934.

• De wet is gefaseerd ingevoerd tussen 1983 en 1990 (in de laatste fase zijn zaken als
Arbo-jaarplan, Arbo-jaarverslag, welzijn e.d. van kracht gegaan).

• In 1994 zijn behoorlijke wijzigingen ingevoerd om te kunnen voldoen aan de Europese
regelgeving. Risico-Inventarisatie en Evaluatie en aansluiting bij Arbodiensten werden
verplicht.

• In februari 1999 is de nieuwe Arbowet in de Tweede Kamer behandeld en op onderdelen
flink aangepast. Deze wet is 1 november 1999 ingevoerd.

Opbouw van de regelgeving

Toelichting op de Arbowetgeving.
Oud: Nieuw:

38 Arbobesluiten 1 Arbobesluit

40 ministeriële regelingen en al- 1 ministeriële regeling
gemene maatregelen van bestuur

ca. 200 P-bladen (= publicatiebladen) ca. 90 beleidsregels en 35 AI-bladen
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• De Arbowet is een raamwet, waarin alleen de hoofdlijnen van het arbobeleid worden
beschreven;

• In het Arbobesluit, dat een stuk toegankelijker is geworden,  staan gedetailleerdere
voorschriften. De meeste actuele bepalingen uit de oude besluiten zijn overgenomen.
Sommige normen, zoals de minimale grootte van kantines, zijn vager geworden. De
uitzichtverplichting (naar buiten kunnen kijken vanuit de werkruimte) is geheel verdwenen.

• In de Arboregeling staan detailvoorschriften voor een reeks onderwerpen.
• In de Arbobeleidsregels staan richtlijnen voor de uitvoering van de wet. Er is sprake van

semi-wetgeving: wanneer de uitvoering conform de beleidsregels geschiedt, is het goed.
Als een werkgever de wet op een andere manier uitvoert, moet hij kunnen aantonen dat
een gelijkwaardig beschermingsniveau van de arbeidsomstandigheden geboden wordt.
Daarnaast zijn er technische normen ontwikkeld, de zogenaamde NEN-normen, die
dezelfde status hebben als de Arbobeleidsregels.

• De Arbo-Informatiebladen (AI-bladen) zijn informatief en hebben geen officiële status. Ze
geven meestal een helder overzicht van een bepaald onderwerp en lijken qua opzet sterk
op de vroegere P-bladen. De AI-bladen geven voorlichting, dragen oplossingen aan en
geven een goed overzicht van de geldende wetten en normen.

• De NEN/ISO-normen hebben een formele status als er in de beleidsregels naar verwezen
wordt. De aanschafkosten voor de normen zijn hoog. Wat het geheel rond de normen
onoverzichtelijk maakt, is dat er zeer veel normen zijn en dat de beleidsregels regelmatig
veranderen.

3. Uitgangspunten van de Arbowet

De wet richt zich op de plicht van de werkgever te zorgen voor een zo goed mogelijk
arbobeleid, mede gelet op de kennis van de wetenschap en de professionele dienstverlening
(=Arbodienst) en rekening houdend met wat redelijkerwijs mogelijk is.

De wet verlangt dat arboknelpunten in eerste instantie bij de bron worden aangepakt, zodat
de oorzaak van het probleem wordt weggenomen (bijvoorbeeld: het gebruiken van een
minder schadelijke stof bij het reinigen van gereedschap). Wanneer aanpak bij de bron niet
mogelijk is, kunnen andere maatregelen worden genomen:

• technische maatregelen (afscherming, ventilatie) en als dit ook niet kan:
• organisatorische maatregelen (rouleren, zodat de blootstelling minder lang is).
• Op de laatste plaats als tijdelijke noodmaatregelen, totdat betere oplossingen voorhanden

zijn, moeten Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) verstrekt worden.

De werkgever kan stellen dat maatregelen aan de bron redelijkerwijs niet van hem verwacht
kunnen worden indien aangetoond kan worden dat een van de volgende bepalingen van
toepassing is:

Technisch niet haalbaar:
- er is geen alternatieve mogelijkheid voor uitvoering van de taak;
- het risico is onvermijdelijk bij het werk (b.v. vuur voor een brandweerman).

Economisch niet haalbaar:
Dit argument is alleen te accepteren onder strikte condities.
uitstel van maatregelen mag soms, afstel niet. Er moet tijdig geld gereserveerd worden.

Praktisch niet haalbaar:
spanningsveld met andere VGW-aspecten: een VGW-probleem wordt opgelost maar er komt
een ander probleem voor in de plaats;
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De werkgever is primair verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in het bedrijf.

Werkgevers en werknemers moeten samenwerken bij het verbeteren van
arbeidsomstandigheden. De Arbodienst heeft de taak om te adviseren en de Arbeidsinspectie
heeft de taak om toe te zien op de naleving van de Arbowet.

4. Taken voor partijen uit de Arbowet

In de Arbowet wordt benadrukt dat werkgevers en werknemers samen moeten werken bij het
verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De rechten en plichten voor de verschillende
partijen vanuit de Arbowet worden in dit hoofdstuk opgesomd:

A: Verplichtingen van de werkgever
De werkgever moet zo goed mogelijk zorgen voor de arbeidsomstandigheden, rekening
houdend met de stand van wetenschap en professionele dienstverlening, voorzover
redelijkerwijs mogelijk. De werkgever heeft tevens een zorgplicht voor de werknemers
(Burgerlijk Wetboek, art. 3).

De werkgever is verplicht de problemen bij de bron aan te pakken en verstrekt alleen
persoonlijke beschermingsmiddelen als andere maatregelen niet meer uitgevoerd kunnen
worden (art.3.1.b).

De werkgever is verplicht duidelijk aan te geven wie welke taken en bevoegdheden heeft bij
de uitvoering van het Arbobeleid (art 3 lid 2,3).

De werkgever moet regelmatig, i.e. minimaal een keer per jaar (art.5 ), het Arbobeleid toetsen
aan ervaringen en zo nodig maatregelen nemen (art. 3 lid 3).

De werkgever heeft de verplichting om Arbobeleid te voeren over ziekteverzuim, gericht op
het voorkomen en begeleiden van zieken (art 4).
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Bijlage X: Inklinking, zetting en methode van zettingsarm maken

Inklinking van de bodem
Inklinking van de bodem is gedefinieerd als een daling van het maaiveld als gevolg van een
onttrekking van grondwater uit de bodem. De onttrekking van grondwater en de hiermee
gepaard gaande daling van de grondwaterstand, resulteert in een daling van de
waterspanning en dus een toename van de korrelspanning. De verhoging van de
korrelspanning resulteert, net als bij het zettingsproces, in een volume-afname van het
korrelskelet en een daling van het maaiveld.

Een ander proces dat inklinking als gevolg heeft is ‘rijping’. Rijping ontstaat door capillaire
spanningen in de bodem boven het grondwaterspiegel. Deze spanningen (negatieve
waarden) veroorzaken extreem hoge korrelspanningen, die resulteren in het ontstaan van
verticale scheuren tot in het maaiveld (volume-afname van grondmoot). In extreme vorm is dit
te zien ter plaatse van wegen (scheurvorming in asfalt) waar in droge zomers de bomen in de
berm veel water onttrekken aan de bodem.

Zettingen
De zetting in de bodem is gedefinieerd als een daling van het maaiveld als gevolg van een op
het maaiveld aangebrachte bovenbelasting. De grondspanning neemt hierdoor toe in
dezelfde mate als de waarde van de aangebrachte belasting. De waterspanning neemt af
door het afvloeiing van het water tussen de korrels en de korrelspanning neemt de toename
van de grondspanning uiteindelijk op. Deze toename van de korrelspanning resulteert in een
samendrukking (dichtere pakking) van het korrelskelet in de bodem met als gevolg een daling
van het oorspronkelijke maaiveld. Het verloop van de zetting als functie van de tijd is
logaritmisch, zoals weergegeven in Figuur X-1.

Figuur X-1: Het verloop van de zetting als functie van de tijd

De grootte van de zettingen is afhankelijk van de aard en dikte van het samendrukbare
pakket en de hoeveelheid aan te brengen zand. De optredende zettingen moeten worden
gecompenseerd door extra ophoogmateriaal (overhoogte). In dit kader wordt gesproken over
bruto- en netto ophogingen. De bruto ophoging wordt berekend door de netto ophoging te
vermeerderen met de te verwachten zettingen.
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Figuur X-2: Definitie van zetting van het maaiveld; hier getoond als gevolg van de
zandophoging

Zettingsberekeningen worden met behulp van de Koppejan-methode bepaald. De berekende
zettingen zullen niet direct tot stand komen. De snelheid van zetting is afhankelijk van de
doorlatendheid van de samendrukbare lagen.

Tijd-zettingsverloop
Ten aanzien van zettingen wordt gesteld, dat met de aanleg van rioleringen, kabels, leidingen
en wegen mag worden begonnen, nadat 80% van de totale zettingen, berekend na 30 jaar, is
bereikt. De overige 20 % van de zettingen (restzetting) mogen niet meer bedragen dan
0,10m.

Samendrukking van grond bestaat uit een primair en een secundair proces. Onder het
primaire proces verstaat men het uittreden van overspannen water tijdens het samendrukken
van grond. Deze zetting treedt relatief snel op. De benodigde tijd hiervoor wordt met behulp
van de consolidatiecoëfficiënt bepaald. Gemiddeld bedraagt de consolidatietijd een jaar. Dit
betekent, dat 99% van de primaire zetting na 1 jaar is voltooid. Het secundaire zettingsdeel is
het deel van de zettingen, dat door het uittreden van het zogenaamde ‘vaste water’ ontstaat.
Deze zetting begint direct na het ophogen en verloopt logaritmisch in de tijd. De tijdsduur
voor het secundair proces wordt op 30 jaar gesteld. Voor het bouwproces is de totale zetting,
zijnde de som van de primaire en secundaire zettingen, van belang. Het gedeelte van de
zettingen dat nog moet optreden, wanneer het gebied als bouwrijp wordt beschouwd, wordt
restzettingen genoemd.

Om schade aan onder andere rioleringen, huisaansluitingen, wegen, kabels en leidingen te
voorkomen wordt gesteld, dat pas met de aanleg hiervan mag worden begonnen als de
restzetting 0,10 m of minder bedraagt.

Het versnellen van zettingen
Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat er met bouwen kan worden begonnen als circa 80%
van de eindzettingen heeft plaatsgevonden met maximaal een restzetting van 0,10 m. Door
het versnellen van de zettingen kan er eerder met bouwen worden gestart. Gewoonlijk komen
hiervoor de volgende methoden in aanmerking:
- het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand;
- het aanbrengen van een overhoogte;
- het aanbrengen van verticale drainage;

Een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand heeft alleen als de verlaging lager is dan in
het verleden laagste waterpeil. Alleen het verlagen van de grondwaterstand beneden dit
niveau zal van invloed zijn op de zettingsduur. Echter een grote grondwaterstandsverlaging
heeft invloed op de in het gebied aanwezige woningen, infrastructuren en natuur. Voor het
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verlagen van het polderpeil dient toestemming gevraagd te worden bij het bevoegd gezag.
Deze procedure kan enkele jaren duren.

Door het aanbrengen van een overhoogte kan de periode van bouwrijp maken worden
verkort. De benodigde 80% van de totale zettingen treedt dan eerder op. De totale consoli-
datietijd wordt echter niet verkort. De consolidatietijd is de periode waarin 99% van de
primaire zettingen optreedt. De doorlatendheid van het grondpakket, en dus de consolidatie-
tijd, verandert namelijk niet. Echter door het aanbrengen van een grotere belasting zal in
eenzelfde periode een grotere zetting ontstaan. De zetting, berekend voor de verschillende
gebieden, zal dus in een kortere tijdsperiode optreden. Wanneer de gewenste zetting bereikt
is wordt de overhoogte verwijderd.

Het aanbrengen van verticale drainage kan het primaire zettingsproces aanzienlijk verkorten.
De verticale drainage kan worden uitgevoerd als zandpaal of als kunststof drain. Het
aanbrengen van deze zandpalen of kunststofdrains verbetert de doorlatendheid van het
grondpakket, hetgeen de primaire zettingen versnelt. De tijdsduur van de secundaire
zettingen verandert echter niet.
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Bijlage XI: Overzicht voor- en nadelen van bouwen zonder kruimpruimte19

Met kruipruimte Zonder kruipruimte

Regelgeving Het bouwbesluit voorziet niet in
kruipruimte-loze bouw.
De eis ten aanzien van de
aanlegdiepte van de funderingsbalk
(0,6 m) zou kunnen komen te
vervallen indien gefundeerd wordt
op palen.

Bouwrijp maken Ophoging en drainage moeten
zodanig zijn, dat de kruipruimte te
allen tijde droog blijft

Besparingen mogelijk op totale
kosten bouwrijp maken (zie KJN)

Bouwtechnische aspecten
Leidingen

De onder de begane grondvloer
aanwezige leidingen zijn
toegankelijk voor onderhoud en
reparatie.
(Eventueel aanwezig water in de
kruipruimte kan weggepompt –
worden).

Fouten in het afschot van de
riolering kunnen worden hersteld.

De onder de begane grondvloer
aanwezige leidingen zijn niet meer
toegankelijk voor onderhoud en
reparatie.
Leidingen invoeren via een
mantelbuis. De meterkast zou dicht
mogelijk aan de gevel plaatsen.
De riolering instorten in het beton.
Fouten in het afschot van de
riolering kunnen niet meer worden
gecorrigeerd. De aanleg dient dus
met extra zorg te geschieden.

Ventilatievoorzieningen De kruipruimte dient geventileerd te
worden.
De ventilatievoorzieningen ten
behoeve van de kruipruimte vormen
vaak luchtlekken van de kruipruimte
naar de gevelspouw.

De ruimte die als gevolg van
zettingen van de ondergrond onder
de vloer zal ontstaan wordt niet
geventileerd.

Keuze vloertype De begane grondvloer wordt
uitgevoerd als systeemvloer

Naast de toepassing van
systeemvloeren is het ook mogelijk
de begane grondvloer in het werk te
storten.
Voordelen: goedkoper

hogere graad 
van lucht-
dichtheid

Nadelen: logistiek minder 
goed inpasbaar

Woningindeling Er zijn wijzigingen in de
woningindeling mogelijk

De woningindeling kan niet meer
gewijzigd worden.

Bouwfysische aspecten
Vocht
F-waarden

Warmteverliezen

Luchtdichtheid

Kan op vochtoverlast ten gevolge
van grondwater in de kruipruimte.

Er zijn extra voorzieningen nodig om
met name het kruipluik af te sluiten

Er bestaat ten aanzien van de
binnenoppervlaktetemperaturen
geen duidelijke voorkeur voor
kruipruimteloze bouw.
De warmteverliezen over de begane
grondvloer verminderen afhankelijk
van het gekozen vloertype tot 30 %.
Goede luchtdichtheid van de
begane grondvloer te realiseren
door:
achterwege blijven kruipluik
niet ventileren van de ruimte onder
de vloer
het in het werk storten van de vloer

Financieel Kruipruimteloos bouwen is in bijna
alle beschouwde gevallen
goedkoper.

                                               
19 uit: SBR (1995), ‘Bouwen met of zonder kruipruimte?’
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Bijlage XII: Voorbeeld drainage-ontwerp
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Bijlage XIII: Inrichtingsprincipe van de gemeente Amsterdam

De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) heeft ten behoeve van het inrichten van nieuwe
bebouwde gebieden de verantwoordelijkheid genomen om grondwateroverlast te voorkomen.
Dat is gedaan door het opstellen van normen. Hieronder worden het beleid en de normen van
de DWR weergegeven (uit Handleiding watertoets, concept 2002, deel II: technisch-
inhoudelijk deel, p.15-18). Deze normen zijn zeker niet representatief voor de gehanteerde
normen in Nederland.

Inrichtingsprincipes
Het principe is zorgvuldig omgaan met grondwater en grondwateroverlast en te lage
grondwaterstanden zoveel mogelijk voorkomen. Puntsgewijs komt dit neer op het volgende:
• de bovengrondse bestemming en de grondwaterstand goed op elkaar af te stemmen;
• wijzigingen in de loop en de hoedanigheid van grondwater, evenals wijzigingen in de

grondwaterstand, mogen geen hinder voor anderen veroorzaken;
• geen (blijvende) afvoer van grondwater naar het regenwater- of vuilwaterriool;
• geen versnelde afvoer van grondwater naar het oppervlaktewater;
• geen afvoer van grondwater naar het oppervlaktewater wanneer daardoor de lokale

waterkwaliteit niet meer aan de (ter plekke geldende) kwaliteitsnormen zal voldoen;
• geen toepassing van drainage in bebouwd gebied, met uitzondering van openbaar groen

en sportvelden.

De laatste drie principes zijn meer uitgebreid behandeld in de beleidsnotitie ‘Richtlijnen voor
het lozen van regen-, grond- en leidingwater’.

Ruimtelijke ontwerprichtlijnen
Algemeen
1. In nieuw in te richten stedelijk gebied mag de grondwaterstand gemiddeld niet vaker dan

eens in de 2 jaar en niet langer dan 5 dagen achtereen hoger zijn dan:
      - 0,5 meter onder maaiveld bij kruipruimteloos bouwen.
      - 0,9 meter onder maaiveld bij bouwen met kruipruimtes.
(In de gemeente Amsterdam wordt deze richtlijn als een waterhuishoudkundig
toetsingscriterium gehanteerd).
2. Daar waar in nieuw in te richten stedelijk gebied de drooglegging (= het hoogteverschil

tussen het maaiveld en het oppervlaktewaterpeil) minder dan 0,7 meter zal zijn, dienen
maatregelen te worden genomen, waarbij de voorkeur in algemene volgorde uitgaat naar
(vooralsnog: Richtlijnen en voorwaarden Watertoets Provincie Noord-Holland, later op te
nemen in nieuwe Leidraad Provinciaal Omgevingsbeleid):

•kruipruimteloos bouwen;
•ophogen;
•drainage in nieuw te graven open waterlopen (in overleg met DWR);
•drainage door drainagebuizen: dit laatste is in het beheersgebied van AGV alleen
toegestaan in openbaar groen en onder sportvelden, maar niet onder bebouwing en
verharding.
3. De eigenaar van een erf mag niet in een mate of wijze die volgens artikel 162 van boek 6

(van het Burgerlijk Wetboek) onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder
toebrengen door wijziging te brengen in de loop, hoeveelheid of hoedanigheid van over
zijn erf stromend water of van het grondwater, dan wel door gebruik van water dat zich op
zijn erf bevindt en in open gemeenschap staat met het water op eens anders erf
(Burgerlijk Wetboek, artikel 39 van boek 5). Ter signalering van grondwaterstijgingen en -
dalingen als gevolg van de bouwactiviteiten kunnen peilfilters geplaatst worden.

4. Kruipruimteloos bouwen in veen- en andere zettingsgevoelige gebieden met een relatief
hoge grondwaterstand. In ieder geval bouwen zonder kruipruimtes in zettingsgevoelige
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gebieden waar de grondwaterstand regelmatig hoger kan zijn dan 0,9 meter beneden
maaiveld.

5. Waar relevant zettingsvrije methodes voor ophogen gebruiken, zodat een hogere
maximale grondwaterstand mogelijk is en verdere maaivelddaling (zetting) wordt
tegengegaan (HWB: p. 23).

6. De toename van kwel beperken door dieper gelegen, slecht (water)doorlatende lagen in
de bodem intact te laten tijdens en na het bouwrijp maken (HWB: p. 23).

Waterhuishoudkundige toetsingscriteria
Algemeen
1. Het is verboden water afkomstig uit de bodem te lozen op oppervlaktewater, indien de

lozing plaatsvindt door middel van bemalen drainagebuizen met een ontwateringsniveau
dat gelegen is op een diepte onder het oppervlaktewaterpeil (Keur: art. 16).

2. Het is verboden nieuw in te richten gebieden met een stedelijke functie te ontwateren
middels drainages, met uitzondering van sportvelden en terreinen als speeltuinen,
parken, gazons. Eveneens een uitzondering vormt tijdelijke drainage ten behoeve van
bouwactiviteiten met een maximum van 2 jaar (Keur: art. 21).

3. Het toestaan van de lozing van grondwater op het riool of oppervlaktewater wordt
beoordeeld op basis van de richtlijnen voor de lozing van grondwater

Aanvullende waterhuishoudkundige toetsingscriteria in Amsterdam, voortvloeiend uit
de grondwaterzorgtaak van DWR in de gemeente Amsterdam
1. In nieuw in te richten stedelijk gebied mag de grondwaterstand gemiddeld niet vaker dan

eens in de 2 jaar en niet langer dan 5 dagen achtereen hoger zijn dan:
•0,5 meter onder maaiveld bij kruipruimteloos bouwen.
•0,9 meter onder maaiveld bij bouwen met kruipruimtes.

2. Het is verboden grondwateroverlast te veroorzaken door bijvoorbeeld het aanbrengen van
ondergrondse constructies of het beschadigen / verwijderen van particuliere riolen
(Bouwverordening Amsterdam 1993, artikel 7.3.2.).

3. Ter voorkoming van funderingsschade aan naburige bouwwerken is het verboden om op
een zodanige wijze water aan de bodem te onttrekken dat een verlaging van de
grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt (Bouwverordening Amsterdam 1993, artikel
7.3.2.).
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Bijlage XIV: Projectbeschrijving praktijk onderzoek

Almere-Tussen de Vaarten

Algemeen
In het kader van de voortgaande groei van Almere wordt het gebied tussen de kernen
Almere-Stad en Almere-Buiten, ontwikkeld voor woningbouw en bedrijventerreinen. Dit
plangebied dankt zijn naam 'Tussen de Vaarten' aan de ligging tussen de Hoge Vaart en de
Lage Vaart (zie figuur). Dit gebied wordt begrensd door de Hoge Vaart in het westen, de
Lage Vaart in het oosten, de Vrijheidsdreef aan de noordzijde en de hoogspanningsleiding
(380 kV) van de Diemen naar de Flevocentrale aan de zuidzijde. Het gebied wordt
waterstaatkundig in twee delen verdeeld door de spoorlijn Almere-Lelystad

Ontwikkelingsplan Tussen de Vaarten
In het Ontwikkelingsplan is relatief zeer weinig ruimte voor het open water gereserveerd.
Inclusief oevers bedraagt de ruimte voor open water 2,7%, exclusief de oevers ongeveer 2%
ten opzichte van het bruto plangebied. Het verkleinen van het oppervlak aan open water is
gedaan on de hoeveelheid uitgeefbare grond te maximaliseren. Een belangrijke functie van
het open water in een gebied is berging van water. Aan de afvoer uit een gebied worden door
de waterbeheerder grenzen gesteld. Dit houdt in dat bij extreme neerslag water binnen het
gebied geborgen moet worden omdat de aanvoer van water (de neerslag) de toegestane
maximum afvoer overtreft.
Uitgangspunten:
• 2,7% open water (tegen een meer gangbare 6%);
• maximale peiloverschrijding van 0,6 m bij een herhalingstijd van 10 jaar (tegen een meer

gangbare 0,3 m);
• 66% van het gebied is verhard (standaard uitgangspunt van Gemeente Almere);
• de spoorlijn Almere-Lelystad vormt een vormt een waterscheiding in het gebied en

verdeeld het gebied in twee waterhuishoudkundige eenheden; 2L-Noord ten noorden van
de spoorlijn, ongeveer 75 ha en het overige gebied, ten zuiden van de spoorlijn, ongeveer
288 ha -maximale afvoer uit gebied 11 mm/dag (eis van Heemraadschap Fleverwaard);
voor 2L-Noord bedraagt het maximale debiet 5,75 m3/min of 96 lis; voor het overige
gebied is het maximale debiet 22 m3/min of 367 l/s;

• berging in het regenwaterriool van 4 mm;
• pompovercapaciteit (pompcapaciteit boven de droogweerafvoer; p.o.c.) van 0,0 mmluur

(tegen de gangbare 0,3 mm/uur); het RWA-riool wordt in de daluren van de
droogweerafvoer leeggepompt. Dit uitgangspunt is gebaseerd op de capaciteit van het
bestaande gemaal en persleiding naar de RWZI.

Waterhuishouding
Het studiegebied ligt tussen de Hoge Vaart en de Lage Vaart, met een peil van respectievelijk
N.A.P. -5,20 m en N.A.P. -6,20 m. De Flevopolder is grofweg onderverdeeld in twee
peilgebieden, de Hoge Afdeling en de Lage Afdeling. De twee vaarten vormen de
hoofdafwateringsroutes van de respectievelijke afdelingen. Het water uit de vaarten worden
door vier gemalen uitgeslagen, waarvan het diesel gemaal De Blocq-Van Kuffeler bij Almere
de grootste is. De Blocq-Van Kuffeler bemaalt zowel de lage als de hoge afdeling. Het
studiegebied is gelegen in de Lage Afdeling en heeft een peil van N.A.P. -6,20 m. Bijna alle
sloten in het gebied staan in de huidige situatie in verbinding met de Lage Vaart, slechts een
beperkt aantal sloten in de omgeving van Silo Hagevoort wateren af op de Hoge Vaart en
hebben een peil van N.A.P. -5,20 m.

De uiteindelijke maaiveIdshoogte van het gebied na zetting bedraagt ongeveer N.A.P. -3,35
tot -4,0 m. In de Flevopolders wordt normaliter geen water ingelaten. De gemiddelde
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kwelintensiteit in de polder is dusdanig groot dat waterinlaat alleen in uitzonderlijke gevallen
noodzakelijk is. De ligging van het gebied tussen de Vaarten biedt de mogelijkheid onder vrij
verval op de Lage Vaart af te wateren terwijl, eveneens onder vrij verval, uit de Hoge Vaart
kan worden ingelaten.

Bodemopbouw
De ondergrond kan geschematiseerd worden tot een slecht waterdoorlatende deklaag aan
maaiveld, met daaronder een relatief goed waterdoorlatend, zandig pakket. Dit
watervoerende pakket wordt aan de onderzijde begrensd door een kleipakket.
De bovengrond is gespoten en bestaat uit ongeveer 0,8 tot 1,0 meter middelfijn zand. Lokaal
wordt in de bovengrond zogenoemde vloeigrond aangetroffen. Delen van het terrein zijn
relatief kort na drooglegging van Zuidelijk Flevoland opgespoten. Een mogelijke verklaring
voor het voorkomen van de vloeigrond is opstuwing van (deels) ongerijpte klei en vermenging
met het zand bij opspuiting van het terrein. In de deklaag komen onder de zandige
bovengrond afwisselend klei, zandige klei en veenlagen voor. De deklaag (van holocene
oorsprong) heeft een totale dikte van ongeveer 5 m. De onderliggende pleistocene
zandpakket heeft een dikte van ongeveer 16 m.

De deklaag is matig tot slecht waterdoorlatend, met uitzondering van de opgespoten
zandlaag, die goed doorlatend is. Het onderste deel van de deklaag (3 tot 6 m -mv) is
slechter doorlatend dan het bovenste deel (circa 0 tot 3 m -mv). Door de lage doorlatendheid
en het voorkomen van basisveen aan de onderzijde van de deklaag, is de verticale
hydraulische weerstand van de deklaag tussen het freatische grondwater en het eerste
watervoerende pakket hoog, ongeveer 3.500 dagen. De freatische grondwaterstand bevindt
in de huidige zich op ongeveer 1,5 m -mv.

Peil open water
Het gebied maakt deel uit van de Lage Afdeling en watert af op de Lage Vaart. De maximaal
toegestane peilfluctuatie bedraagt 0,60 m en het water mag bij deze peiloverschrijding niet
door de inlaat-

In gebied 21 varieert het vloerpeil van N.A.P. -3,60 m tot N.A.P. -3,80 m. Hiermee bedraagt
het verschil tussen vloer peil 2,0 tot 2,2 m. Dit is een relatief groot hoogteverschil, waardoor
het zeer goed mogelijk is de drainage van de woningen en de wegen uit te laten monden
boven de oppervlaktewaterspiegel. Dit is gewenst in verband met doorspuiten van de
drainage en het reduceren van de kans dat de drain kapotgemaaid worden bij
oeveronderhoud. Het relatief grote hoogteverschil tussen vloer en waterpeil heeft als nadeel
dat de taluds van de oevers
relatief veel ruimte innemen. het deel ten zuiden van 2L, gebied 2LOY, worden hogere
toekomstige vloerpeilen gehanteerd (voornamelijk N.A.P .-2, 70 m en N.A.P. -3,00 m.

Ten aanzien van de drainage wordt niet afgeweken van de 'Almeerse standaard'. Dit houdt in
dat in de riool sleuf een drain wordt aangebracht, gelijk met de riolering en wordt de
bebouwing afzonderlijk te draineren, bijvoorbeeld door een drain in de lengterichting onder
een bebouwingsblok aan te brengen of om ring- of bouwblokdrainage toe te passen.
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Haarlemmermeer-Floriande

Algemeen
De gemeente Haarlemmermeer ontwikkelt een nieuwe wijk waarin 6.500 woningen met bij
behorende voorzieningen zijn opgenomen. Het plangebied Hoofddorp-Floriande ligt ten
zuidwesten van de huidige kern Hoofddorp.

De Vinex-locatie Hoofddorp-Floriande is gelegen aan de west/zuid-west zijde van Hoofddorp
in de Haarlemmermeerpolder. Het plangebied wordt begrensd door de Spieringweg, de
Bennebroekerweg, de IJweg, het sportcomplex Liesbos, de IJtocht en de Kruisweg (N201).
Het plangebied wordt doorsneden door de IJtocht, de Molenaarslaan en de toekomstige N22.

Het plangebied is noord-west/zuid-oost georiënteerd (nader te noemen als noord/zuid) en op te
splitsen in drie delen:
een bosgebied ten westen van de N22;
de woonwijken tussen N22 en de IJtocht, nader te noemen als Eilanden;
de woonwijken tussen de IJtocht en de IJweg, nader te noemen als IJwijk.
In het onderhavige plan is het bosgebied buiten beschouwing gelaten.

Eilanden bestaan uit 14 eilanden waarvan 12 gereserveerd zijn voor de woningbouw. Het bruto
oppervlak is ongeveer 145 ha. Op de twee meest noordelijk gelegen eilanden is een nieuw te
realiseren ziekenhuis gepland, het Spaarne Ziekenhuis. Tussen de eilanden en de IJtocht is
een zone voor woningen en groen gereserveerd. In deze zone ligt tevens de hoofdontsluitings-
weg van de eilanden.

IJwijk bestaat uit circa 10 deelplannen met een bruto oppervlak van circa 110 ha. Op grond
van het toekomstige oppervlaktewaterpeil is IJwijk te verdelen in twee gedeelten, de Noorde-
lijke (35 ha) en Zuidelijke IJwijk (75 ha).

Figuur XIV-2: Luchtfoto

Figuur XIV-1: Overzicht
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Bodemopbouw en geohydrologie
De bodem is opgebouwd uit een holocene deklaag, 3 watervoerende pakketten en tussenlig-
gende slecht doorlatende scheidende lagen. De holocene deklaag behoort tot de Westland
Formatie. Deze Westland Formatie bestaat voornamelijk uit lichte tot zware kleien met
inschakeling van fijne zanden, en heeft een dikte van 5 tot 15 meter.
Het eerste en tweede watervoerende pakket hebben gecombineerd een dikte van 125 meter,
en behoren tot de Formaties van Kreftenheye, Twente, de zandige delen van de Eem Formatie
en de Formaties van Urk en Sterksel. Het watervoerende pakket bestaat uit (lemige) fijne tot
grove zanden.
De slecht doorlatende, scheidende laag tussen het eerste en tweede watervoerende pakket
ontbreekt in de Haarlemmermeerpolder. Deze scheidende laag komt noordelijker voor, onder
Amsterdam, en behoort tot de Formatie van Drenthe.
De tweede scheidende laag behoort tot de Formatie van Kedichem, bestaande uit zandige
kleien en een maximale dikte van 25 meter. De noordelijke grens van dit pakket ligt waar-
schijnlijk ten noorden van Hoofddorp.

deklaag Hoofddorp-Floriande
De holocene deklaag, die behoort tot de Westlandformatie, komt in de hele Haarlemmermeer
voor. De onderzijde van dit Holocene pakket ligt in het plangebied Hoofddorp-Floriande op circa
NAP -8 à -14 m. De onderste laag van het Holoceen bestaat uit basisveen. Boven op het veen
liggen afzettingen van Calais. Tussen de verschillende lagen komen vaak dunne laagjes veen
voor. In tabel 2.2 zijn de eigenschappen van de afzettingen Calais I tot en met IV nader
beschreven. In het verleden kwam er bovenop de Calais afzettingen nog een toplaag van
Hollandveen voor. Deze toplaag is in de Haarlemmermeerpolder afgegraven of geërodeerd,
waardoor de bovenste toplaag voornamelijk uit klei of zavel bestaat. De sonderingen
bevestigen de onderverdeling van de deklaag in zandige, lemige en kleiige lagen [2 en 7].

grondwaterstanden en stijghoogten
In het gebied Hoofddorp-Floriande komen, bij het huidige polderpeil (NAP -6,0 m), de grond-
watertrappen IV, VI en VII voor. De bijbehorende gemiddelde hoogste en laagste grondwater-
standen (GHG en GLG) zijn:
- grondwatertrap IV: GHG: dieper dan 0,4 m - mv, GLG: 0,8 tot 1,2 m - mv;
- grondwatertrap VI: GHG: 0,4 tot 0,8 m - mv, GLG: dieper dan 1,2 m - mv;
- grondwatertrap VII: GHG dieper dan 0,8 m - mv, GLG dieper dan 1,6 m - mv.

De hoogste grondwaterstanden (grondwatertrap IV en VI) komen voor in het zuidwestelijke
deel van het gebied. Omgerekend naar waarden ten opzichte van NAP komen grondwater-
standen tussen NAP -6,5 m en NAP -4,6 m voor.

De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket ligt momenteel gemiddeld op ongeveer NAP
- 5,45 m volgens het grondwatermodel voor de Haarlemmermeerpolder van Klepper.

grondgebruik
Het grondgebruik in het gebied waar de wijk Hoofddorp-Floriande wordt gepland is momenteel
overwegend agrarisch van aard.

oppervlaktewater
Het gemiddelde waterpeil in de Haarlemmermeerpolder is in de winter NAP -6,00 m en in de
zomer NAP -5,85 m. De Haarlemmermeerpolder is onderverdeeld in vakken met een eigen
waterpeil en ontwateringmiddelen.  In de meeste vakken zijn de zomer- en de winterpeilen
verschillend, om meer water te kunnen bergen tijdens de winter. De verschillen bedragen
tussen de 5 en 30 centimeter. Sommige vakken zijn onderverdeeld in kleinere afwaterings-
eenheden, waar hogere slootpeilen worden gehandhaafd met behulp van stuwtjes. Het
boezempeil in de Ringvaart ligt op NAP -0,60 m.
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Het Waterschap Groot-Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor het kwantitatieve waterbe-
heer. Het Hoogheemraadschap van Rijnland draagt de zorg voor het waterkwaliteitsbeheer en
het verlenen van WVO vergunningen.

Hoofddorp-Floriande ligt verdeeld over drie poldervakken. Het grootste deel, Eilanden en een
deel van IJwijk-noord, ligt in het 'Hoge Gebied' waar een winterpeil van NAP -6,00 m en een
zomerpeil van NAP -5,85 m wordt gehanteerd. De belangrijkste hoofdwatergang in dit polder-
vak is de IJtocht. De zuidelijke IJwijk ligt in poldervak 6 met een winterpeil op NAP -6,20 m en
zomerpeil op NAP -6,05 m. Het noordelijke deel van IJwijk-noord ligt in poldervak 12 waar een
vast waterpeil van NAP -6,00 m wordt gehanteerd.

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN
In dit hoofdstuk staan de belangrijkste eisen, wensen en uitgangspunten voor de waterhuis-
houding in Hoofddorp-Floriande. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de
orde: grondbalans, drooglegging en ontwateringsdiepte, afwatering en berging, scheiding,
waterkwaliteit, waterkwaliteit en inrichting.

Grondbalans
De keuze van de hoogte van het toekomstige maaiveld is gebaseerd op de eisen van het
waterstructuurplan van het gebied.  Hieruit volgt dat het maaiveld wordt opgehoogd met circa
0.25m met vrij gekomen grond uit de watergang en de cunet.  Er zal wel uiteindelijk een paar
duizend kubieke meter klei vrijkomen uit dit plangebied.  De gemeente geeft aan dat dit kan
worden hergebruikt in de walmuur langs de toekomstige zuigtangen (toekomstige
bussnelverbinding tussen Haarlem en Schiphol).

Drooglegging en ontwateringdiepte
Voor de drooglegging (het verschil tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveld) gelden de
volgende eisen en uitgangspunten:
de minimale drooglegging in de woonwijk is 1,20 m;
als uitgangspunt voor de hoogte van het toekomstige maaiveld geldt een niveau van NAP -4,25
m (vanuit drooglegging eis)
het weg-as niveau is gelijk aan de hoogte van het maaiveld;
het toekomstige vaste waterpeil in de Eilanden en IJwijk-zuid ligt op NAP -5,45 m. (uit analyse
van de kwel en de watermachine)
de bestaande maaiveld ligt op NAP –4,50 m.

Bij het ontwerp van het ontwateringstelsel gelden de volgende uitgangspunten [5]:
ontwateringdiepte bij woningen met kruipruimten 0,80 m - wegas (ca. 1,0 m - vloerpeil);
ontwateringdiepte bij wegen 1,00 m - wegas, voor wijkwegen kan 0,80 m -wegas worden
gehanteerd;
de drainafvoer is 5 mm/dag in de woonfase, exclusief eventuele kwel;
het peilbeheer in Hoofddorp-Floriande mag niet leiden tot wateroverlast in de omgeving;

Afwatering en berging
Voor de afwatering en de berging van water gelden de volgende eisen, wensen en uitgangs-
punten:
• de afvoer vanuit de woningbouwlocatie mag niet meer dan 8,2 m3/min/100 ha bedragen;
• de toelaatbare stijging van het waterpeil bedraagt 50 cm bij een bui met een herhalingstijd

van 10 jaar;
• er worden peildalingen van maximaal 30 cm geaccepteerd om de inlaat van water uit het

omliggende gebied zoveel mogelijk te voorkomen;
• watergangen die een hoofdfunctie hebben in de afvoer van water en de watergangen met

een breedte van 6 meter of meer krijgen een waterdiepte van tenminste 1,20 m;
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• de minimale oppervlakte open water bedraagt 6% van de totale oppervlakte van de
terreinen met een nieuwe bestemming, bij een verhardingspercentage van 50% van het
gebied.

Uitgangspunten waterbalansen
afvoer onverhard terrein
Voor berekening van de afstroming van onverharde terreinen worden de kwel en de neerslag
verminderd met de gewasverdamping volgens Makkink. Het overschot aan water komt
vertraagd tot afvoer. Dit is gemodelleerd door gebruik te maken van een reservoirmodel dat als
het ware het verloop van de grondwaterspiegel simuleert. Er komt alleen water tot afvoer als de
grondwaterspiegel boven het oppervlaktewaterpeil ligt. In het reservoirmodel wordt een
afvoercoëfficiënt van 0,5 1/dag gehanteerd (berekening volgens methode De Zeeuw -
Hellinga).

Als in droge perioden de grondwaterstand tot onder de oppervlaktewaterstand  daalt, zal
voeding van uit het oppervlaktewater naar de bodem optreden. In deze perioden zal de
grondwaterstand tot onder het niveau van de drainagebuizen zijn gedaald. Zolang het
drainagestelsel in werking is zullen grond- en oppervlaktewaterstanden redelijk direct op elkaar
reageren. In droge perioden zal de wisselwerking tussen grond- en oppervlaktewater afnemen.

verhard oppervlak
Voor de afvoer van neerslag van verharde terreinen wordt onderscheid gemaakt tussen
gebieden die zijn aangesloten op een verbeterd gescheiden rioolstelsel en afgekoppelde
terreinen die direct afwateren naar het oppervlaktewater. Voor afgekoppelde verharde terreinen
is aangenomen dat gemiddeld ca. 80% van de neerslag naar het oppervlaktewater stroomt.

De riolering is in de waterbalansen geschematiseerd met een berging van 4 mm. De pompo-
vercapaciteit (poc) is 0,3 mm/uur. In de waterbalans is uitgegaan van dagcijfers voor de
neerslag. Omdat in droge perioden in de zomer de neerslag vaak in korte perioden met een
grote intensiteit valt, is niet gerekend met een poc van 24 uur x 0,3 mm/uur. Er is uitgegaan van
een gemiddelde duur van 4 uur. De poc komt dan overeen met 1,2 mm/dag.

kwel
De kwel in het gebied is afhankelijk van het ingestelde waterpeil. De kwelintensiteit bij verschil-
lende waterpeilen is vermeld in recente rapportages van de Grontmij. Voor de Eilanden en de
zuidelijke IJwijk zijn de volgende hoeveelheden kwel berekend:
bij handhaving van het huidige waterpeil: gemiddelde kwel ca. 2,0 mm/dag;
bij een waterpeil van NAP -5,45: gemiddelde kwel 0,07 mm/dag (0,06 mm/dag in de Eilanden
en 0,09 mm/dag in de zuidelijke IJwijk);
bij verhoging van het waterpeil tot NAP -5,20 m slaat de kwel om in infiltratie van ca. 0,5
mm/dag vanuit de watergangen.

In de noordelijke IJwijk is de kwel 0,9 à 1,0 mm/dag bij handhaving van het huidige waterpeil.

doorspoeling omgeving
Doorspoeling van de recreatieplas, Toolenburg-zuid of andere gebieden buiten Floriande
geschiedt niet met water uit het systeem van Floriande. Deze uitlaatposten worden dus op nul
gesteld.

inlaten water
Voor het gesloten watersysteem geldt dat geen water wordt ingelaten tenzij het waterpeil tot 0,3
m onder het streefpeil is gedaald. Voor het open watersysteem (IJwijk-noord) wordt inlaten van
water buiten beschouwing gelaten.
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Drainage
In Haarlemmermeer is het gebruikelijk om in de wegen cunetdrainage en rondom de wonin-
gen bouwblokdrainage toe te passen voor de ontwatering. Controle berekeningen zijn
uitgevoerd met de formule van Hooghoudt om te bepalen of met deze drainage kan worden
volstaan.  Bij de berekeningen is uitgegaan van:
• de gemiddelde doorlatendheid van de bodem is 0,4 m/dag;
• de gemiddelde dikte van ondiepe zandhoudende lagen in de bodem is 4 m;
• de ontwateringsdiepte bij de woningen is 0,8 m - mv, dit komt overeen met NAP -5,05 m;
• de ontwateringsdiepte bij de wegen is 1,0 m - mv, dit komt overeen met NAP -5,25m;
• de maatgevende afvoer in de woonfase is 5 mm/dag (kwel is nihil in Eilanden en IJwijk-

zuid);
• de drainagebuizen monden op de waterlijn of net onder de waterlijn uit in de watergangen;
• het verval in de drainage buizen is 0,1 m;
• de sleuven waarin de drainage buizen worden gelegd worden opgevuld met zand.

Uit bovenstaande uitgangspunten volgt dat de waterstand in de drains maximaal NAP -5,35 m
is. Gezien de maximaal toelaatbare grondwaterstanden is de beschikbare opbolling tussen
twee drains:

- 0,1 m bij de wegen;
- 0,3 m bij de woningen.

De bijbehorende drainafstanden zijn respectievelijk 15 m bij de wegen en 25 m bij de wonin-
gen. Aangezien de breedte van de wegen in het algemeen minder dan 15 m is en de diepte
van de tuinen minder dan 25 m is, kan met het voorgestelde drainagesysteem (cunet- en
bouwblokdrainage worden volstaan). Bij brede wegen en diepere tuinen kan het noodzakelijk
zijn meerdere drains aan te leggen.

RIOLERINGSSTRUCTUURPLAN
Het nieuw aan te leggen stelsel zal van het type verbeterd gescheiden zijn;
Er zijn geen verbindingen tussen het DWA-stelsel en het RWA-stelsel, behalve in het rioolge-
maal. Waar mogelijk wordt de RWA-overstort gecombineerd met het gemaal. Vanuit de DWA-
kelder vindt alleen in noodsituaties een overstort plaats via een noodoverlaat naar het RWA-
stelsel. Alvorens het afvalwater overstort op het oppervlaktewater wordt het RWA-stelsel
gevuld;
In het RWA-stelsel dient minimaal 4 mm onderdrempelberging aanwezig zijn, gerelateerd aan
het aangesloten verhard oppervlak;
De pompovercapaciteit van het RWA-stelsel dient 0,3 mm/uur zijn, eveneens gerelateerd aan
het aangesloten verhard oppervlak;
Voor het DWA-stelsel worden buisverhangen toegepast van 1:300, voor de eerste 150 m, tot
1:500 in de hoofdriolen;
Voor het RWA-stelsel worden buisverhangen toegepast van 1:500;
De minimale diameter van de RWA- en DWA-riolen is ø200 mm;
De maximale ledigingstijd van het RWA-stelsel bedraagt 24 uur;
De overstortdrempel dient ca. 0,10 m boven de berekende peilstijging bij T=10 jaar te liggen
(zie Waterhuishoudingsplan Hoofddorp-Floriande).

afvalwater/neerslag
De gemiddelde woonbezetting is 2,5 personen per woning (volgens "Leidraad Riolering",
november 1995, Stichting RIONED);
De dagelijkse afvalwaterproductie is 120 liter per inwoner. Deze lozing vindt ongelijkmatig over
een etmaal plaats. Maximaal bedraagt de lozing 12 l/inw/uur;
De ontwerpneerslagintensiteit bedraagt 70 l/s/ha. Bij deze intensiteit wordt een waking van ca.
0,30 m in het rioolstelsel gehanteerd.
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Constructief
De DWA-riolen worden uitgevoerd in PVC;
De RWA-riolen met een diameter tot en met 400 mm worden uitgevoerd in PVC, de grotere
buizen zijn van beton;
Op de leidingen wordt een de minimale dekking van 1,00 m aangehouden in verband met het
risico van mechanische- en vorstbeschadiging, waar mogelijk 1,20 m;
Voor de afstand tussen de RWA- en DWA-riolen wordt minimaal 0,15 m gehanteerd;
Bij kruisingen van waterpartijen wordt een minimale dekking van 0,50 m op de leidingen
aangehouden, dit om eventuele beschadigingen tijdens baggerwerkzaamheden te voorkomen;
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Zeewolde-Horsterveld Noord

Plangebied
Het plangebied omvat circa de bouw van 900 woningen en enkele hectaren bedrijfsterrein.
Het gebied wordt begrensd door de Spiekweg, de Groenewoudseweg en de Gelderseweg.
De bestaande maaiveld ligt op ongeveer 3,83 –NAP en wordt op basis van de grondbalans
een straatpeil van 3,55- NAP aangehouden.

bodemopbouw en geohydrologie
• de deklaag van circa 2,5 tot 3,0 m dikte bestaat ondermeer uit lagen lichte klei, zavel en

veen;
• de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket bedraagt 's zomers NAP -5,00 tot -4,65

m;
• de waterkwaliteit in het eerste watervoerend pakket wordt bepaald door het westelijke

systeem van mariene oorsprong, met hogere nutriënten en chloride gehalten;
• ten oosten van de locatie wordt de kwel bepaald door toestroom van nutriënten arm water

vanuit de Veluwe;
• de kwel wordt geschat op 0,1 tot 0,8 mm/dag, afnemend in westelijke richting. Door het

aanleggen van wegcunetten en watergangen, neemt de kwel lokaal verder toe.

waterhuishouding
• de verlengde Horstertocht en de watergang tussen het M- en N-gebied worden

verbonden met het polderwatersysteem. De wateren hebben en vaarfunktie en krijgen
hetzelfde peil als het polderwatersysteem in de omgeving, NAP -5,20 m;

• waterpeil van NAP -4,75 m in de wijk (oorspronkelijk NAP –4,90 m);
• het toepassen van weg- en bouwblokdrainage;
• een maximale afvoer van 1,5 I/s/ha, ofwel 75 l/s ofwel circa 250 m3/uur vanuit de woning-

bouwlocatie naar het poldersysteem.

Riolering
• rioolstrengen (dwa en rwa) hebben een maximale lengte van 75 m;
• een maximale diepte van riolen circa 3,5 m onder maaiveld;
• een verticale afstand tussen de buitenwanden van kruisende riolen van 20 cm;
• toepassen van betonriolen voor het rwa-stelsel en keramiek of PVC voor dwa-riolen;
• er wordt gestreefd naar een verhang van 0,4 % voor molgoten;
• de afvoercapaciteit van rwa-riolering/molgoten wordt getoetst volgens de methodiek uit de

Leidraad Riolering, module C2100, met bui06 en bui07. Voor de riolering geldt dat bij
bui06 en bui07 geen water op straat mag worden berekend. Voor de molgoten geldt dat
water op straat in beperkte mate is toegestaan;

• er wordt gestreefd naar een berging in de rwa-riolering van maximaal 4mm;
• er wordt gestreefd naar een pompovercapaciteit in de rwa-riolering van 0,3mm/uur
• voor de afvalwaterproduktie wordt uitgegaan van:

120 I/inw/dag;
12 l/inw/uur maximaal;
2,5 inwoners per woning;

0,35 I/s/ha voor het bedrijventerrein t.o.v. bruto oppervlak
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Ontwatering
Drainage dient in de wegen, groenstroken en nabij de woningen aangebracht te worden. Bij
het verder opzetten van het waterpeil van NAP -4,90 m naar NAP -4,75 m zal deze drainage
eveneens voldoen. Uitgaande van een straatpeil van NAP -3,55 blijft de drooglegging circa
1,20 m.
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’s-Hertogenbosch- De Groote Wielen

Algemeen
De Groote Wielen is een terrein van in totaal ongeveer 335 hectare ten noordoosten van Den
Bosch. Het ligt tussen Empel en Rosmalen. Het gebied bestaat uit verschillende onderdelen,
die geleidelijk ontwikkeld zullen worden. In De Groote Wielen worden ongeveer 4.300
woningen gebouwd.

Figuur XIV-3: Overzichtskaart Den Bosch met nieuwe woonwijken.

In het plangebied wordt veel aandacht aan het water besteed. In het gebied staat de
watermachine dan ook centraal. In de watermachine wordt een duurzaam waterbeheer
nagestreefd, door zo min mogelijk water uit het gebied te onttrekken. In het plan gebied de
Groote Wielen wordt het water zelf gezuiverd. Dit wordt gedaan door water uit de centrale
plas naarde hoge ring te pompen waarna het via koppelsloten en de lage ring in het
zuiverende moeras terecht komt. Nadat het water een periode in het moeras is geweest,
stroomt het weer terug in de centrale plas.

Elke buurt krijgt een specifiek uiterlijk op basis van indeling. In het midden van de wijk komt
een centrale plas.
-De Hoven: deze wijk zal worden ingedeeld met pleinwoningen. Tussen de woningen zal

groen en water worden gerealiseerd. Er komen verschillende nuances op het
thema “de Hoven” om herkenbaarheid te handhaven.

-’t Broek: de watermachine bepaald de inrichting van het groen in de wijk door middel
van tenminste 3 koppelsloten. Langs elke koppelsloot komt een eigen
natuurlijke inrichting. De huizen zullen informeel natuurlijk worden opgezet,
zodat er een open stedelijk karakter, met doorkijk tussen de woningen, in de
buurt komt.

-De Vlietdijk: in deze buurt zullen woningen op terpen in een parkachtige omgeving komen:
een groene vinger binnen stedelijk gebied.

-De Waterwijk:woningen aan het water met een losse situering. Veel water en natuurlijke
beplanting. Een sub-urbaan woonmilieu in een open polderlandschap.

-De Lanen: Statige tuinstedelijke woningen in lanen. Vier rijen bomen met koppensloten
ernaast.

-De Vliet: Veel groen langs de kant van de buurt met vijverpartijen erin. Bebouwing
afwisselend hoog- en laagbouw tussen de Vlietdijk en de tuinstedelijke
opbouw.
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-Het Centrum: Gesloten bouwblokken van gestapelde woningen met in de kern een plein met
wijk voorzieningen.

In de wijk de Groote Wielen zal ook nog agrarisch gebied blijven. Dit gebied zal later
eventueel een noordelijke waterwijk gesitueerd worden.

De watermachine
Het waterhuishoudkundige systeem van De Groote Wielen is gericht op het vasthouden van
gebiedseigen water met als natuurlijke verliesposten infiltratie en verdamping. Hierdoor is het
systeem als gesloten te beschouwen.
Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen (zie figuur @@):

1. De centrale plas – Een zandwinplas met een maximale diepte van circa 14 meter.
2. De hoge ring – Een ring bestaande uit een noordelijk en zuidelijk deel, met de

centrale plas ertussen.
3. De koppelsloten – verbindingssloten tussen de hoge en lage ring
4. De lage ring – Bestaat ook uit een noordelijk en zuidelijk deel.

De volgende onderdelen dragen bij aan een betere waterkwaliteit en voorkomen verlies aan
water(kwaliteit).

5. Retentiebekkens – Deze bekkens vertragen de afvoer van hemelwater naar het
oppervlaktewater

6. Molgoten en roostergoten – deze goten verzamelen hemelwater voor afvoer naar
de retentiebekkens of naar de koppelsloten. Hierdoor wordt overbelasting van het
riool voorkomen.

7. De helofytenfilter, moeraszone en ecozone – Deze voorzieningen filteren het
circulerende water.
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Figuur XIV-4: Waterhuishoudkundig systeem De Groote Wielen – De Watermachine

Werking systeem
Binnen het totale systeem van de watermachine zijn twee hoofddeelstromen te
onderscheiden. Allereerst de hoofddeelstroom met afgekoppeld hemelwater, en een tweede
stroom wordt gevoed door opgepompt water uit de centrale plas (zie ook figuur 4.2). Dit
voeden uit de centrale plas naar de hoge ring is een continue proces. Via de koppelsloten
komt het water dan in de lage ring, waar ook water uit de centrale plas naar toe wordt
gepompt, om een minimaal peil in de lage ring te garanderen. Het hele systeem van de
watermachine staat ook schematisch

Hemelwater valt in het oppervlaktewater en op het verhard oppervlak. Dit water wordt
gedeeltelijk afgevoerd via de molgoten en roostergoten naar de koppelsloten en belandt zo in
de watermachine. Een ander deel van het hemelwater wordt tijdelijk opgeslagen in de
retentiebekken. Dit water wordt na verloop van tijd weer vertraagt afgevoerd naar de lage
ring, waar het dan ook wordt opgenomen in de watermachine.
De watermachine bestaat uit een waterkringloop van circulerend water met als verliezen
infiltratie en verdamping en met hemelwatertoevoer als winst.

Vanuit de centrale plas wordt water opgepompt tot het niveau van de hoge ring met behulp
van drie opvoergemalen. Twee gemalen zorgen voor de hoge ring, een zorgt voor de toevoer
van water naar de lage ring, en daarmee voor een continue stroming. Vanuit de hoge ring
wordt het water via de koppelsloten naar de lage ring gevoerd, geheel onder natuurlijk verval.
Vanuit de lage ring wordt het water vertraagd afgevoerd naar het zuiveringsmoeras, waar het
een slingerend tracé doorloopt, alvorens weer te worden geloosd in de centrale plas.
Een tweede waterstroom in het gebied is de overstort vanuit Rosmalen. Dit water wordt
gefilterd met behulp van de helofytenfilter. Na filtering wordt ook dit water opgenomen in de
watermachine.
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Uitwerking onderdelen

Centrale plas
De centrale plas vormt het hart van de watermachine en verzorgt een hoofdrol bij de
benodigde buffering in het plan. Door de bufferende werking zullen er kleine fluctuaties in het
waterpeil optreden. Het peil zal fluctueren tussen de 1,40 m en 1,70 m +NAP. Als het peil de
1,70 m +NAP passeert, wordt er water vanuit de centrale plas afgevoerd naar een naar een
waterloop buiten het plangebied, via een uitlaatwerk. Echter, het grootste deel van het jaar
ligt het peil van de plas op 1,55 m +NAP. De diepte van de plas is gemiddeld 13,7 m.
Voor de centrale plas is gestreefd naar zwemwaterkwaliteit. Hoewel niet bedoeld als
zwemplas, is bij de kwaliteitsberekeningen uitgegaan van zwemwaterkwaliteit.
Er wordt uitgebreider ingegaan op de centrale plas in hoofdstuk 5.1

Hoge ring
Vanuit de centrale plas wordt de watermachine in werking gesteld door water vanuit te plas
met behulp van opvoergemalen naar de hoge ring op te voeren. Hierdoor wordt zeker gesteld
dat de hoge ring en koppelsloten in droge tijden niet droogvallen. De opvoergemalen hebben
een opvoerhoogte van maximaal 4 meter. Het waterpeil in de hoge ring wordt ongeveer
constant gehouden op 4,15 m tot 4,00 m +NAP. De waterdiepte is 0,20 m en dus is de
bodemhoogte 3,95 m tot 3,80 m +NAP.

Koppelsloten
De koppelsloten zorgen voor de verbinding tussen de hoge en de lage ring. Daarbij zorgen ze
ook voor de ontwatering en afwatering van de omliggende percelen. De onderlinge afstand
tussen de sloten is 300 tot 400 meter. De hoogteligging van de koppelsloten wordt volledig
bepaald door de hoogte van de duikers die onder de weg langs de hoge ring liggen. De
bodemhoogte van deze duikers is 2,40 m +NAP. Daarmee is de maximale bodemhoogte van
de koppelsloten ook bepaald. De koppelsloten lopen onder minimaal verval van 2,40m tot
2,30 m +NAP. Met een waterdiepte van 0,15 m is het waterpeil in de sloten dus maximaal
2,65 m en minimaal 2,55 m +NAP onder normale omstandigheden.

De lage ring
De lage ring ontvang water uit de centrale plas, de koppelsloten en uit de retentiebekkens. Er
is een opvoergemaal geplaatst om de doorstroming te bevorderen en het peil in de lage ring
te waarborgen.
Het peil in de lage ring is gebonden aan een minimumpeil van 1,80 m +NAP. Ook in droge
periodes mag het water niet onder dit peil komen. De lage ring is ook dieper dan de
koppelsloten en de hoge ring. De waterdiepte is 1,10 m en daardoor is de bodemhoogte 0,70
m +NAP. De waterdiepte in de lage ring wordt gerealiseerd door middel van een stuw
benedenstrooms van de lage ring.

Retentiebekkens
Uit berekeningen bleek dat er behoefte was aan 8000 m2 bergend oppervlak voor een
waterschijf van 0,60 m in de deelwijk De Hoven. Er worden daar 5 retentiebekkens van 1600
m2 aangelegd met een onderlinge afstand van maximaal 300 tot 400 meter om het
(hemel)water ut de wijk tijdelijk op te vangen alvorens het af te voeren naar de lage ring.
De minimale diepte van de bekkens is NAP+ 2,50 m. Alle bekkens zijn even diep. Hierdoor
kunne ze allen aan elkaar gekoppeld worden door middel van een buissysteem, waardoor de
afvoer nog beter is. Door de flauwe taluds en dus een groot bergend oppervlak kunnen ook
hevige buien effectief worden geretendeerd.
De bekkens hebben een ledigingstijd van anderhalve dag, wat voor dit gebied overeenkomt
met een afvoerdebiet van 39 l/s.

Hoogteverschillen



210

Er blijken grote hoogteverschillen te zitten tussen de verschillende onderdelen van de
watermachine (zie onderstaand figuur 4.4). Door middel van stuwen wil de gemeente het
hoogteverschil overbruggen. Ook kan gedacht worden aan watervalletjes, of andere
kunstwerken. Het peilverschil ter plaatse van de stuwen aan de instroomzijde van de
koppelsloten bedraagt 1,45 m en aan de uitstroomzijde 0,75 m.

4,10 m +NAP

2,65 m + NAP 2,55 m + NAP

Hoge ring

Koppelsloot

Lage ring

Figuur XIV-5: Hoogteverschillen watermachine

Vaststelling peiloppervlakte water en maaiveld
Er zijn 5 verschillende peilen in het plangebied de Groote Wielen. Het peil van de centrale
plas is zo gekozen dat het grondwater meer dan 75 cm onder de kruipruimte van de laagst
gelegen woningen komt. De peilen van de hoge en lage ring en het moeras volgen hieruit.
Het water in de centrale plas staat tussen de 1.40 m +NAP en de 1.70 m +NAP. De hoge ring
wordt een afgesloten, waarschijnlijk betonnen, bak zodat er geen grondwater van de
omliggende wijk instroomt. Via 2 pompen komt het in de hoge ring. Het waterpeil wordt hier
4.20 m +NAP. De hoge ring stort over in koppelsloten met een peil van 2.40m +NAP bij droog
weer.  Dit kan oplopen tot 2.70 m +NAP. Het water in de lage ring komt erin via de
koppelsloten en via een pomp uit de centrale plas. Het waterpeil wordt hier ongeveer 1.80 m
+NAP. Ook hier kan het fluctueren doordat de lage ring ook functioneert als berging bij
regenbuien.
Vanuit de lage ring stroomt het water in het moeras. Hier heeft het een peil van ongeveer
1.75 m +NAP.
De wijken rond de hoge ring krijgen een bodempeil van ongeveer 4.10 m +NAP. Alleen de
waterwijk zal op 2.70 m +NAP komen te liggen. Dit omdat deze wijk niet zijn water vanuit de
hoge ring via koppelsloten naar de lage ring voert, maar zijn regenwater via droge groen
sloten met kleibodem direct naar de lage ring voert. Er is dan geen doorstroming van de
koppelsloten.

Rioolstelsel
Zoals eerder aangestipt zal de Groote Wielen het hemelwater op een andere wijze afvoeren
dan het gewone rioolwater. Water dat op de verhardingen valt zal worden verzamelt en
gezuiverd. Het water blijft nu binnen het gebied. De hemelwaterafvoer zal grotendeels
bovengronds plaatsvinden. Al het regenwater dat op de verharding valt zal via gootjes in de
koppelsloten stromen. Het water dat op daken valt zal via de dakgoten en regenpijpen ook
via deze gootjes in de koppelsloten komen. De koppelsloten voeren het water af op de lage
ring. In de waterwijk zal het water niet via koppelsloten maar via stroomgootjes in de lage ring
stromen. Alleen wijken die tussen de hoge ring en de centrale plas liggen voeren het water
direct af op de centrale plas. Vanuit de lage ring komt het water via het zuiverende moeras in
de centrale plas. Het afvalwater van de huizen zal wel via een gewoon riool afgevoerd
worden naar een rioolzuiveringsinstallatie. De beide rioolstelsels zullen tegelijkertijd klaar zijn
met het bouwrijp maken.
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Vaststellen peil maaiveld
Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met extreem hoge waterstanden van de
Maas. Door het water in het gebied te houden, dient er rekening gehouden te worden met
grotere schommelingen in de grondwaterstand. Daarnaast moet er gekeken worden naar de
aanwezige deklaag in het gebied. Deze bestaat uit een slecht waterdoorlatende laag klei.
Door deze laag houdt de afvoer van hemelwater tegen, zodat er wateroverlast ontstaat. Om
voldoende wooncomfort te garanderen is er minimaal een laag van 1,00m zand nodig op
deze kleilaag. Een andere mogelijkheid is deze kleilaag verwijderen. Het gevolg hiervan is
dat de freatische grondwaterstand licht zal dalen. Echter bij extreme waterstanden van de
Maas zal de freatische grondwaterstand bovenin veel sneller stijgen dat nu het geval is, door
het ontbreken van de kleilaag.Bij het vaststellen van deze peilen is uitgegaan van een
hoogwatersituatie van eenmaal in de 80 jaar.

Riolering

Rioleringstypen

Tijdens de ontwerpfase van het rioleringsstelsel zijn de volgende beslissingen al gemaakt:
• Vanwege de watermachine zal er in de woongebieden alleen behoefte zijn aan een

dwa-riolering.
• Het centrum zal een verbeterd gescheiden stelsel krijgen. Schone dakvlakken in het

centrum lozen rechtstreeks op de centrale plas.
• De incidentele gebouwen in het recreatiegebied worden voorzien van een minigemaal

met persleiding, die het water naar het dichtstbijzijnde dwa-riool transporteert.
• De hoofdontsluitingswegen zullen worden aangesloten op een verbeterd gescheiden

stelsel.
• Fietstunnels voeren meteen af op de lage ring.
• Voor het bedrijventerrein is een apart gemaal met persleiding gemaakt. Het

hemelwater wordt naar de helofytenfilter afgevoerd.

Ontwerpeisen
• De maximale strenglengte is 75 m
• De dekking op een rioolstreng is minimaal 1,30 m.
• Bij leidingkruisingen moet minimaal 30 centimeter vrije ruimte tussen de leidingen zijn.
• Minimale diameters:

DWA: 300 mm
HWA: 200 mm

Materialen
Het dwa-riool wordt uitgevoerd in gres, de inspectieputten in beton.
De inspectieputten van het hwa-riool worden uitgevoerd in beton, evenals de leidingen met
een diameter boven de 300 mm. De andere leidingen worden uitgevoerd in p.v.c.

Droogweerafvoer (DWA)
Alle buurten van De Groote Wielen worden voorzien van een apart rioolstelsel voor de
droogweerafvoer. Uit oogpunt van beheer wordt als minimale diameter 300 mm
aangehouden. Er is bij deze randvoorwaarde altijd sprake van overcapaciteit. Het
bodemverhang varieert tussen 1:300 (beginstreng) en 1:600 (transportriool). In deze fase van
de realisatie van De Groote Wielen is er nog niet veel meer bekend over de
stedenbouwkundige inrichting, en kan dus het uiteindelijke rioleringsplan nog niet worden
opgesteld. Op de tekening van figuur 5.5 is de basisopzet van de hoofdriolering te zien. Zie
ook bijlage II voor de tekening op A3 formaat.

Hemelwaterafvoer (HWA)
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De hemelwaterafvoer voor de hoofdontsluitingswegen en het centrum wordt een verbeterd
gescheiden stelsel. Dit houdt in dat er gebruik zal worden gemaakt van overstorten. Er mag
alleen worden overgestort op de lage ring. Het verhang van het stelsel is 1:600. Er is
gestreefd naar het gebruik van een zo klein mogelijke diameter, namelijk 200 mm. In het
centrum, waar veel verhard oppervlak is aangesloten, is een grotere diameter gebruikt. met
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Ede - Kernhem

Algemeen
De gemeente Ede streeft voor het nieuwbouwwijk "Kernhem" naar de realisatie van een
duurzame wijk. De nieuwe woonwijk ligt aan de noordzijde van Ede, op de overgang van de
Veluwe naar de Gelderse vallei. De ontwikkeling van de wijk Kernhem heeft plaats gevonden
vanuit de visie van duurzaam waterbeheer. Duurzaam waterbeheer bestaat uit een aantal,
met elkaar samenhangende, principes: besparen op het gebruik van (duur en schaars)
drinkwater, het vasthouden van gebiedseigen schoon water voor regionale of lokale functies,
het voorkomen van vervuiling, en het zo mogelijk herstellen of behouden van de natuurlijke
waterhuishouding. Voor Kernhem heeft dit geleid tot de ontwikkeling van een duurzaam
waterhuishoudkundig concept waarin genoemde punten zijn geconcretiseerd. Zo worden
schone verharde oppervlakken niet aangesloten op de regenwaterriolering, maar wordt het
daarvan afstromende hemelwater geïnfiltreerd in de ondergrond. Op die manier blijft de
grondwateraanvulling op een natuurlijk peil en wordt het relatief schone hemelwater niet
vermengd met vuil huishoudelijk afvalwater. Door toepassing van duurzame bouwmaterialen
wordt het afstromende hemelwater zo weinig mogelijk vervuild. Voorts wordt het water zoveel
mogelijk in de wijk vastgehouden door aanleg van een waterpartij in het lage deel van het
gebied. Deze waterpartij, 'De Slenk' genaamd, heeft naast een retentiefunctie tevens een
ecologische functie en levert het water ten behoeve van het tweede leidingnet. De oriëntatie
van de woonstraten en ontsluitingswegen is zodanig gekozen dat het afstromende water
zoveel mogelijk het natuurlijk reliëf volgt. Tot slot is de noodzakelijke ontwatering, ten
behoeve van de benodigde ontwateringsdiepte in natte perioden gedurende een deel van het
jaar, tot een minimum beperkt door kruipruimteloos te bouwen.

Figuur XIV-6: situatie

Ontwerpgrondslagen voor het stedelijke afwateringssysteem
Het stedelijke afwateringssysteem van Kernhem moet voldoen aan twee
ontwerpgrondslagen. Vanuit de gemeente Ede is een eis opgelegd aan de frequentie
waarmee "water op straat" mag optreden. De toegestane "water op straat" frequentie ligt op
eens per twee jaar. In deze studie wordt onder water op straat verstaan, dat water dat niet
meer in de groenzone kan worden geborgen (zie figuur). Door deze definitie mag het aantal
keer dat er water over straat richting groenzone stroomt hoger liggen dan eens per twee jaar.
Vanuit Waterschap Vallei & Eem zijn eisen opgelegd aan de grootte van de debieten uit de
Slenk naar het landelijke gebied.
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Gebruikte rekenmodellen
De grootte van de waterstromen in het stedelijke afwateringssysteem zijn met behulp van
modellen gekwantificeerd. Gebruik is gemaakt van een bakmodel, dat op basis van
continuïteit rekent, en van het hydrodynamische model Sobek-Lite. Door afstemming van het
bakmodel op het hydrodynamische model is de stromingsvertraging in de watergang en
Slenk in het bakmodel zo realistisch mogelijk meegenomen.
De grootte van de diverse waterstromen in het stedelijke afwateringssysteem zijn met het
bakmodel berekend middels reeksberekeningen en afgestemd op de ontwerpgrondslagen.

Inrichting van het stedelijke afwateringssysteem
Het stedelijke afwateringssysteem wordt onderverdeeld in vier componenten, te weten: de
percolatiekoffers, de groenzone, de watergang en de Slenk.Voor het ontwerp is uitgegaan
van een straatprofiel waarbij de parkeerstroken aan de voorzijde van de woningen, aan één
zijde van de woonstraat, is gesitueerd.

De percolatiekoffer
De percolatiekoffer is een ondergrondse voorziening en is gelegen onder de woonstraten. De
percolatiekoffers dienen het af stromend hemelwater van verharde oppervlakken te bergen
en te laten percoleren naar de bodem. Het water dat gedurende een neerslaggebeurtenis niet
in de ondergrondse voorziening kan worden geborgen, zal via het drainageriool afstromen
naar het stedelijke oppervlaktewater, bestaande uit de watergang en de Slenk.

Met het oog op de ontwerpgrondslagen is gekozen voor een berging in de percolatiekoffers
van 70 m3 per woonstraat (8,7 mm t.o. v. het verhard oppervlak) en een afvoercapaciteit naar
het drainageriool van 15 l/s/ha (5,4 mm/uur).
De ontwatering van het gebied, waarmee te hoge grondwaterstanden moeten worden
voorkomen, wordt in het huidige concept eveneens door de percolatiekoffers verricht. De
percolatiekoffers kunnen dus enerzijds water laten percoleren (water vanuit de voorziening
naar de omliggende bodem laten wegstromen), anderzijds water draineren (afvoeren van
grondwater).

Uitgangspunt is om de huidige grondwaterstanden in het gebied zo min mogelijk te
beïnvloeden. Ontwatering zal dus tot een minimum moeten worden beperkt. De waterstand in
een drainerende percolatiekoffer (ter hoogte van de drempel, figuur 2), ook wel drainagebasis
genaamd, is daarom zo hoog mogelijk gekozen en ligt op 0,65 meter beneden de kruinhoogte
van de woonstraat.

Figuur XIV-7: percolatiekoffers
Figuur XIV-8: voorbeeld percolatiekoffers

Gedurende een neerslaggebeurtenis kan het zijn dat het toestromende hemelwater niet meer
in de koffer kan worden geborgen of afgevoerd. Er is dan sprake van het bezwijken van de
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percolatiekoffers. Het water op de woonstraat zal, doordat de woonstraat onder maximaal
verhang ligt, middels molgootjes langs de woonstraat omlaag stromen. Onderaan de
woonstraat wordt dit afstromende hemelwater in een groenzone opgevangen.

Figuur XIV-9: Waterstromen door de componenten van het stedelijke afwateringssysteem

De groenzone
De groenzone laat zich omschrijven als een enigszins verdiepte gras strook langs de dreven
(wijkontsluitingswegen) met een berging van 3.7 mm (t.o.v. het verharde oppervlak in één
woonstraat). De afvoer van water uit de groenzone vindt naast infiltratie plaats via slokops die
het water versneld doet afstromen via het RWA-riool van de ontsluitingsweg naar de
watergang. In het geval dat de berging en afvoercapaciteit van de groenzone te kort schiet
zal er water op straat komen te staan. Vanuit de gemeente Ede is gesteld dat dit met een
herhalingstijd van 2 jaar mag optreden. In een water-op-straat situatie bepaalt de
afvoercapaciteit (van de slokops) uit de groenzone enerzijds de belasting op de watergang en
slenk, anderzijds de hoeveelheid water die op de woonstraat blijft staan. Gekozen is voor een
afvoercapaciteit van m3/uur 11,1 mm/uur), waarbij met een herhalingstijd van 10 jaar 80 m3
op de woonstraat blijft staan (7 cm op de woonstraat).

De watergang
Het waterpeil in de watergang fluctueert door de toevoer van afwaterende leidingen. De
afwaterende leidingen zijn het RWA-riool van de ontsluitingsweg, met daarop aangesloten de
groenzones en het oppervlak van de ontsluitingsweg, en de verzamelleiding van de
drainageriolen van de woonstraten.

De Slenk
De Slenk is bedoeld als retentiebekken, om de grootte van de debieten uit het stedelijke
gebied af te vlakken, zodat wordt voldaan aan de normen, die door Waterschap Vallei & Eem
zijn opgelegd. Het benodigde oppervlak van de slenk is bepaald op 3 ha (2,5 % op bruto
oppervlak) bij een peilstijging van 0,30 meter (herhalingstijd van 10 jaar). De indeling van de
Slenk biedt nog mogelijkheden om voor extreme situaties (herhalingstijd> 10 jaar) meer
berging te creëren.
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Roermoed-Oolder Veste
Algemeen
In de gemeente Roermond wordt in opdracht van een samenwerkingsverband tussen
Stienstra Woningprojectontwikkeling en Grontmij Bouw en Vastgoed een woonwijk
gerealiseerd van circa 875 woningen.

De start van de voorbereidingswerkzaamheden heeft plaatsgevonden in 1999. Het
bestemmingsplan is in hoofdlijnen door de raad van state in 2002 goedgekeurd, waarna ook
in 2002 is gestart met de eerste werkzaamheden, zijnde het ophogen van het gehele
plangebied. De uiteindelijke totale realisatie van het plan zal vermoedelijk in 2009 liggen.

Het plangebied Oolder Veste ligt in het bergend winterbed van de Mass. Door deze ligging
zijn specifieke eisen aan het plangebied gesteld, die afwijken van een meer gangbare nieuwe
woonwijk. Met name de eis dat het beschermingsniveau van de woonwijk 1:1250 moet zijn,
levert knelpunten en oplossingen die specifiek voor deze sitautie aan de orde zijn. Het
betekent dat een kade om het plangebied moet worden aangelegd en binnen het plangebied
een ophoring moet worden aangebracht. Beide maatregelen zorgen ervoor dat geen
wateroverlast zal optreden. Randvoorwaarde bij de diverse ontwerpen is dat deze eis geen
negatieve effecten op de bestaande omgeving mag hebben. In onderstand figuur is de locatie
van het plangebied aangegeven:

Maaiveldligging
De maaiveldhoogte wordt gebaseerd op het voorkomen van kwelwater dat onder
invloed van hoog water in de Maas stijgt. Het maaiveld komt minimaal te liggen op 10
centimeter boven de hoogste grondwaterstand bij een Maaswaterstand van 1:1250
jaar (voor realisering van Boertien II). De woningen dienen zonder kruipruimte te
worden aangelegd. De woningen hebben dus geen wateroverlast tijdens een hoog
water van 1:1250 jaar. Om aan deze eis te voldoen wordt het woongebied integraal
opgehoogt met zand. De dikte hiervan varieet tussen de 0,5 en 2,5 meter.

Watersysteem
In het woongebied wordt uitgegaan van een gescheiden watersysteem. Huishoudelijk
afvalwater wordt via de dwa-riolering afgvoerd naar het bestaande geengde
rioolstelsen van Roermond. Schoon regenwater wordt afgevoerd via molgoten,
greppels en grachten, naar de bergingsbassins in de Groene Slenk waar, naast
berging, infiltratie in de bodem plaats vinds.

Riolering
De riolering (dwa) wordt aangelegd onder de wegen. Het afvalwater wordt via dit
stelsel met een diameter van 250mm afgevoerd naar het gemengd riool van de
bestandewoonwijk (Merumerkerkweg). In geval van hoogwater maar geen rioolwater

Figuur XIV-10 : Plangebied Figuur XIV-11: zand opspuiting
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van buiten Oolder Veste instromen. Daartoe wordt de riolering in de Merunerkerkweg
voorzien vab dubbele schuif schuiven die in geval van hoogwater worden gesloten.
Om in dat geval toch afvoer van afvalwater te waarborgen zal een pomp worden
geplaatst.

Afvoer van regenwater
De afvoer van regenwater (rwa), afkomstig van daken en weg- verhardingen, in
Ooider Veste wordt gerealiseerd via molgoten, greppels en graften naar
bergingsbassins in de slenken, waar berging en infiltratie in de bodem plaats vinden.
Schoon regenwater dat op deze wijze wordt getransporteerd, moet in principe
schoon blijven. Om dit te kunnen handhaven zal het regenwater in het zicht en via
het oppevlak worden afgevoerd. Foutieve aansluitingen kunnen op deze wijze direct
worden opgespoord. Om de kwaliteit van het regenwater te behouden worden aan
dakgoten en regenpijpen aanvullende materiaaleisen gesteld. Ook zijn er beperking
voor het afvoeren van water, zoals waswater van bijvoorbeeld de auto's, strooien van
zout, etc.
Op basis van een bui met een regen hoeveelheid die één maal per twee jaar
voorkomt (T =2 ) is een afvoersysteem voor de mol- goten, greppels en graften
opgezet.
De capaciteit van het waterbergingsbassins in de Groene Slenk is afgestemd op de
kans op een ‘hoogste waterstand’. Deze hoogste waterstand wordt bij neerslag 1:25
jaar of bij hoogwater in de Maas 1:50 jaar en een gemiddelde neerslag bereikt. Om in
extreme situaties bij hoge waterstanden van de Maas te kunnen afvoeren wordt daar
een pompgemaal geplaatst.
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Project Leidschenveen

Algemeen
De vinexlocatie Leidschenveen ligt tussen van de stad Den Haag en het rustig
groene hart in. Het plangebied ligt in de Tedingerbroekpolder ten westen van de
Veenweg en in de Polder van Nootdorp ten oosten van de Veenweg. Het gebied wordt
begrensd door twee rijkswegen, de A12 en de A4, en de dijk tussen de
Hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland. Het totale gebied is ongeveer 300
ha groot. Hiervan moet ongeveer 170 ha geschikt worden gemaakt voor de
woningbouw.  De wijk bestaat uit vier delen:
• Rietwijk, een wijk met circa 775 woningen. Het is een wijk met een dorpskarakter,

veel groen en autovrije gebieden. Om de wijk komt een ecologische buffer van
water en riet;

• Lanen, een wijk met circa 1400 woningen. Kenmerkend voor de wijk zijn de ruime
tuinen en geknikte straatjes met verrassende doorkijkjes;

• Waterland, een wijk met circa 2800 woningen. Ooit was de polder, waarin de wijk
Waterland is gebouwd, een deel van de Noordzee. De huidige trend is juist weer
ruimte te maken voor het water. Veel woningen zijn gesitueerd aan of zelfs op het
water;

• Velden, een wijk met circa 1300 woningen. De woonwijk grenst aan het Groene
Hart en een deel van de woningen heeft uitzicht op de weidse en uitgestrekte
weilanden.

Figuur XIV-13: Leidschenveen
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nummerFiguur 3 Overzicht vinexlocatie Leidschenveen

De vinex-locatie Leidschenveen wordt ontwikkeld door het Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen
CV (OBL). Dit is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Den Haag, NIB
Capital Group N.V. en een consortium van vier projectontwikkelaars, namelijk Bouw Project
Leizo BV (BPL), Bouwfonds Wonen BV, Amstelland Ontwikkeling Wonen BV en HBG
Vastgoed BV.
Het OBL maakt stedenbouwkundige plannen voor Leidschenveen, draagt zorg voor de
ophoging en riolering, verkoopt de bouwrijpe grond, begeleidt de bouwplannen en legt de
verharding en het groen aan. Het OBL is een tijdelijke organisatie voor de duur van het project.
De ontwikkelaars, woningcorporaties en de gemeente realiseren de woningen, de kantoren en
de voorzieningen.
Na aanleg wordt het openbaar gebied overgedragen aan de gemeente.
Leidschenveen is door een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2002 ondergebracht bij de
gemeente Den Haag. Hierdoor is de gemeente Leidschendam niet langer betrokken bij de
ontwikkeling. Leidschendam was verantwoordelijk voor de totstandkoming van Leidschenveen.

Huidig grondgebruik
In de huidige situatie is het plangebied vooral in gebruik als weidegrond voor de omliggende
rundveehouderijen. In Lanen zijn enkele kassen gelegen. In Velden is een crossbaan aanwezig,
die in de huidige plannen gehandhaafd blijft.
Langs de Veenweg liggen diverse woningen en ten zuiden van de spoorlijn is het buurtschap
Haagoord gevestigd. De woningbouw langs de Veenweg, inclusief het buurtschap Haagoord,
blijft in de huidige nieuwbouwplannen grotendeels gehandhaafd.

Terreinhoogten
In Velden varieert het maaiveld tussen NAP -4,10 m en NAP -4,05 m. In Lanen wordt onder-
scheid gemaakt in twee deelgebieden: Lanen-I, het maaiveldniveau ligt tussen NAP -4,00 m en
NAP -4,50 m., en Lanen-II het maaiveldniveau ligt tussen NAP -2,10 en NAP -3,40 m. Water
vormt het grootste woongebied. In de westelijke helft, Water-I, wordt een maaiveldhoogte van
gemiddeld NAP -4,10 m à NAP -4,60 m aangetroffen. Het oostelijk gedeelte, Water-II, is iets
hoger gelegen met een gemiddeld maaiveldniveau van NAP -3,80 m.

Polderpeil
Binnen het plangebied liggen twee poldergebieden, te weten de Tedingerbroekpolder en de
Polder van Nootdorp.
- zomerpeil op NAP -4,50 m en winterpeil op NAP -4,75 m in de Tedingerbroekpolder;
- zomerpeil op NAP -5,00 m en winterpeil op NAP -5,25 m in de Polder van Nootdorp.

Voor de toekomstige situatie wordt in het gehele projectgebied Leidschenveen uitgegaan van
een vast polderpeil op NAP -4,75 m.

Bodemgesteldheid
Het bouwrijp te maken gebied is een voormalig veengebied met droogmakerijen. De bovenste
vier meter bestond vroeger uit een pakket veen. Dit is echter afgegraven tot op de onderliggende
laag zeeklei. Dit kleipakket, behorende bij de afzetting van Calais, is ongeveer 10 meter dik. Aan
de onderzijde wordt de zeeklei begrensd door een laag basisveen van ongeveer 0,50 m dikte.
Deze laag veen is sterk samengedrukt en heeft daardoor een hoge hydraulische weerstand.

Binnen de droogmakerijen bestaat een grote differentiëring in bodemtypen, veroorzaakt door de
aanwezigheid van kreekruggen. Deze kreekruggen vertonen een zeer verspreid en grillig
patroon. De boven- en ondergrond van de kreekruggen bestaat uit zavel tot lichte klei. Een
aantal kreekruggen presenteert zich door aan de oppervlakte komende zandlenzen.
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Bodemopbouw
Uit de sonderingen blijkt duidelijk dat de grondopbouw over de eerste tien meter zeer grillig is. Er
wordt een klei/veen pakket aangetroffen dat lokaal doorsneden wordt met meer zandige lagen.
Deze zandige lagen bevinden zich op verschillende diepten en vormen geen aaneengesloten
pakket.
Door de grillige opbouw kunnen tussen de verschillende woongebieden en ook binnen de
woongebieden zettingsverschillen ontstaan. In bijna het hele gebied wordt op NAP -14,50 m een
laag basisveen van ongeveer 0,50 m aangetroffen. Onder het basisveen begint het pleistocene
zand. Lokaal worden in dit zandpakket nog enkele wat meer klei- of silthoudende lagen
aangetroffen. In het overgrote deel van het gebied vormt het pleistocene zand een draagkrachtig
laag. Echter op enkele plaatsen is het zand minder draagkrachtig (gemiddelde conusweerstand
uit de sonderingen slechts 6 MPa).
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VINEX-locatie Houten
Inleiding
De VINEX-locatie Houten omvat de realisatie van ongeveer 6.750 woningen met bijbehorende
voorzieningen in de periode van 1995 tot 2005. Het totale projectgebied beslaat een oppervlak
van circa 383 ha en ligt in het landelijk gebied ten zuiden van de huidige rondweg van Houten
en rondom de zuid-noordgerichte spoorlijn Utrecht-Geldermalsen. Van het totale gebied is 201
ha bestemd als woongebied en circa 18 ha als bedrijventerrein. De overige 164 ha is bestemd
voor infrastructurele werken en groengebieden.

Maaiveldhoogten en bodemopbouw
Het maaiveld in het plangebied helt globaal in oostelijke richting. In de Hoonpolder tussen het
Amsterdam-Rijnkanaal en de Houtensche Wetering ligt het maaiveld op NAP +0,2 à + 1,0 m.
Nabij de bestaande bebouwing langs de Houtensche Wetering en tussen de Houtensche
Wetering en het spoor ligt het maaiveld iets hoger op circa NAP +1,0 à +2,0 m. Ten oosten van
het spoor waar het zand pakket relatief dicht onder het maaiveld voorkomt (1 à 2 m -mv) ligt
het maaiveld het hoogst op circa NAP +2,5 à +3,25 m. Verder ten oosten daalt het maaiveld
nabij de Leesloot tot ongeveer NAP 1,50 m. Hier bevindt zich dan ook gebied dat wordt
onderbemalen.
Op basis van de bodemopbouw kan het plangebied worden onderverdeeld in een westelijk en
oostelijk gedeelte.

In het westelijk deel (globaal ten westen van de spoorlijn) is de rivierklei afgezet op een dik
gelaagd pakket van veen (Hollandveen) en komklei. De begindiepte van het veenpakket
varieert van circa 0 à 2 m in de Hoonpolder tot 3 à 5 m ten oosten van de Hoonpolder en in het
zuiden. De bovenkant van onderliggende zandlagen (matig fijn, kleiarm) bevindt zich hier op
een diepte variërend van meer 5 tot 9 m beneden maaiveld. Het klei/veen pakket wordt
plaatselijk doorsneden door een zandige geul ten zuidwesten en westen van Houten.

In het oostelijk deel is de rivierklei direct afgezet op zandige geulafzettingen. Het zand bevindt
zich hier op geringe dikte (1 à 2 m) beneden het maaiveld. Het onderliggend zandpakket ligt
hier op een diepte van 4 à 7 m -mv.
Het zandpakket onder de rivierdekafzetting komt in de regio voor tot een diep- te van circa
NAP -50 à -55 m. De zandpakket is opgebouwd uit matig fijne tot grove grindhoudende zanden
en is in het algemeen goed waterdoorlatend. Onder het zandpakket bevindt zich tot circa NAP
-80 m klei van de Formatie van Kedichem.

Oppervlaktewater
Het afwateringsgebied waarvan het woongebied deel uit maakt beslaat een oppervlakte van
circa 2.440 ha. Het afwateringsgebied watert onder vrij verval af op het Amsterdam-Rijnkanaal.
De wateraanvoer voor het gebied vindt plaats vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal.

Peilgebieden
Het afwateringsgebied waartoe het plangebied behoort kan in hoofdlijnen worden opgedeeld in
een relatief droog gebied ten oosten van de spoorlijn en een relatief nat gebied ten westen van
de spoorlijn. In het gebied kunnen in verband met de relatief grote maaiveldhoogteverschillen
meerdere peilvakken worden onderscheiden.

Aan de oostgrens worden peilen in stand gehouden van NAP 2,80 m ten oosten van 't Goy
aflopend naar respectievelijk NAP 1,45 m, NAP 1,60 m en NAP 1,15 m langs de flanken van
het toekomstige woongebied. Er tussen bevindt zich een gedeelte van het afwateringsgebied
(circa 180 ha) van de Leesloot dat onderbemalen wordt (streef peilen NAP 0,80 m/0,60 m).
In het afwateringsgebied ten westen van de spoorlijn kan het gebied in hoofdlijnen worden
onderverdeeld in een zone tussen de Houtenschse Wetering en de randsloot langs Houten en
het gebied van de Hoonpolder. In de zone tussen de Houtensche Wetering en de randsloot is
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de Houtensche Wetering opgesplitst in twee peil vakken (respectievelijk NAP 0,80 m/0,50 m en
NAP 0,55/0,25 m), waarvan het laagste peilvak op het Amsterdam-Rijnkanaal afwatert.

In de polder de Hoon, ten zuiden van de Houtensche Wetering, wordt een relatief groot aantal
peilvakken aangehouden met streef peilen aflopend van NAP +0.25 m aan de oostzijde tegen
de spoorbaan tot NAP -0.40/-0.70 m aan de westzijde; aan de oostzijde wordt een hoger peil
aangehouden in verband met de hoogteligging van het maaiveld. De polder is in gebruik als
grasland en wordt onderbemalen door een installatie nabij rijksweg 27. Het normaalpeil op het
Amsterdam-Rijnkanaal is NAP -0.40 m. Onder invloed van wind en afvoer kan het peil
incidenteel oplopen tot NAP 0.00 m.

Grondwater
Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt in de regio vanaf de oostelijk
gelegen hoge stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug naar de lager gelegen polders in het
westen en het Amsterdam-Rijnkanaal. Nabij het piangebied stroomt het grondwater vanaf het
hoger gelegen oosten en noorden in zuidwestelijke richting naar het drainerende Amsterdam-
Rijnkanaal.

Het grondwaterniveau in het zandpakket (eerste watervoerend pakket) neemt in het
plangebied globaal af van NAP +0,75 à +1,25 in het oosten tot NAP -0,25 m in het westen
tegen het Amsterdam-Rijnkanaal. De jaarlijkse fluctuatie is in de nabijheid van het kanaal
gering (circa 0,3 m) maar neemt toe in noord- oostelijke richting tot circa 1 m. In een natte
situatie neemt hierbij de stijg- hoogte van het grondwater af van NAP + 1,5 m in het oosten tot
circa NAP -0,10 m nabij het Amsterdam-Rijnkanaal.

Het ondiepe grondwater zal in het oosten voornamelijk wegzijgen naar het diepe zandpakket.
Kwel vindt hier alleen plaats ter plaatse van de waterlopen met een relatief laag peil, met name
ter plaatse van de onderbemalingen. In het westen wordt het ondiepe grondwater voornamelijk
oppervlakkig afgevoerd naar de aanwezige ontwateringsmiddelen en kwelt het diepe
grondwater op in het Amsterdam-Rijnkanaal en in de lage polders tegen het kanaal.

Riolering
Er is gekozen voor een verbeterd gemengd rioolstelsel met een pompcapaciteit van circa 0,6
mm/h en een berging in het stelsel van circa 10 mmo Een randvoorziening in de vorm van
biezen velden in de omgeving van het Arnsterdam-Rijnkanaal met een berging van circa 10
mm. De genoemde berging in het rioolstelsel van 10 mm is hoger dan gemiddeld. Dit wordt
veroorzaakt door een uitgangspunt gesteld aan de riolering door de gemeente. Dit
uitgangspunt is de wens om de overstorten alleen aan de rand van de bebouwing (dus aan de
nieuwe rondweg) te situeren. Door de hydraulische consequenties (het water moet een lange
weg afleggen) komt dan automatisch circa 10 mm berging in het stelsel.

Op basis van de jaarlijkse vuilemissie, de te verwachten piekemissies vanuit de overstorten en
de onderlinge kostenverhoudingen werd geconcludeerd dat het verbeterd gemengde
rioolstelsel in combinatie met biezen velden de aantrekkelijk- ste optie vormde. Een
bijkomende overweging hierbij was dat dit type riolering aansluit bij de reeds gerealiseerde
riolering binnen de huidige rondweg in de oudere kern van Houten.

Infiltratie en afkoppelen
Er is gekozen als wijze van experiment één deelplan te voorzien van infiltratie voorzieningen.
Gezien de ligging en de stedenbouwkundige indeling van deze wijk Loerik, namelijk op een
doorlatende ondergrond en de aanwezigheid van voldoende openbaar groen in het plan, is
ervan uitgegaan dat de daken van de gebouwen en de autoluwe straten in de woonwijk
worden afgekoppeld. De afkoppeling en infiltratie van regenwater, afkomstig van de schone
verharde oppervlakken, beperken zich in hoofdzaak tot de onderdelen De Lens en De Hofjes
in Loerik. Het regenwater, afkomstig van deze verharde oppervlakken, wordt via goten en een
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infiltratie-transportsysteem (wadi's) afgevoerd, deels naar de ondergrond en deels in extreme
gevallen geborgen en geloosd op open water.

Het berekende totale verhard oppervlak van Loerik bedraagt 9,65 ha. Het af te koppelen
oppervlak is bepaald op 2,94 ha, zodat uiteindelijk 6,71 ha op de riolering wordt aangesloten.

Ontwatering
Wel bekend is dat drainage overal noodzakelijk is. Het is besloten om in alle wegen drainage
aan te brengen maar er is geen ontwerp van de ontwateringstelsel beschijkaar.

Toegepaste methoden van bouwrijp maken
Diversen technieken zijn toegepast met als doel om een doorlegging van 1,20 te creeren.

Partieel ophogen
Gebieden waar meer dan circa 0,30 à 0,40 m aan bruto terreinophoging nodig is een partiële
of selectieve terrein ophoging toegepast. Er vindt dus alleen terreinophoging plaats op de
gedeelten bestemd voor woningbouw en de aanleg van wegen. De ophogingen zijn uitgevoerd
met zand en grond vrijkomend uit de lokale ontgravingen. Deze methode van bouwrijp maken
is met name worden toegepast in de lage gelegen gedeelten van de Polder de Hoon.
In aanvulling op de minimale terrein ophoging is het met name in de Hoonpolder noodzakelijk
een aanvullende drainage aan te leggen, om een afdoende ontwatering te kunnen garanderen.
Ook ter plaatse van de bebouwingen en de wegen moet een drainage worden aangebracht.
De wijze waarop gedraineerd wordt is afhankelijk van de mate van ophoging, grondverbetering
en de mogelijkheden voor afwatering.

Cunettenmethode
De cunettenmethode is toegepast in de gebieden waar in de gebieden waar een
terreinophoging nodig is van enkele decimeters. Deze methode bestaat uit het aanbrengen
van zand ter plaatse van de woningen (door de woningbouw aannemer) en verhardingen.

Bouwwegen
Gekozen is om bouwwegen van asfalt toe te passen. Het asfalt is 10cm dik en wordt direcht
aangebracht op het zand cunetten. In de bouwrijp fase wordt het geheel asfalt verwijderd en
de definitief klinkers bestrating wordt aangebracht. Uit berekening blijk dat deze werkwijze
goedkoper is dan een meer conventionnel bouwweg van menggranulaat. De grooste voordeel
is de hoge kwaliteit en de minimum benodigde onderhoud van de wegen tijdens de bouw.

Figuur XIV-14: bouwwegen van asfalt
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Helofytenfilter
In VINEX-Houten wordt een verbeterd gemengd rioolstelsel aangelegd, dat wil zeggen een
gemengd stelsel met randvoorzieningen. De randvoorziening dient om de belasting van
vervuild water vanuit de riolering naar het oppervlaktewater te beperken. Als randvoorziening is
gekozen voor een helofytenfilter, omdat dit veel goedkoper is dan bergbezinkvoorzieningen.

Het helofytenfilter is gesitueerd tussen de Rondweg en het Amsterdam-Rijnkanaal en strekt
zich uit over een lengte van circa 2 km. Het totale oppervlak water op de waterlijn (0,25 -NAP)
bedraagt 4,73 ha. Op hoofdlijnen bestaat het helofytenfilter uit twee delen:
1. een stelsel van helofytensloten;
2. een nabezinkvijver.

Helofyten zijn moerasplanten. De planten hebben zowel delen boven als onderwater. De
planten hebben een zuiverende werking doordat ze stikstof en fosfaatzouten kunnen
opnemen. Daarnaast bieden ze 'onderdak' aan bacterien die eveneens een zuiverende
werking hebben. De helofytensloten zijn brede, ondiepe sloten die zullen worden beplant met
riet.

De overstorten van de riolering lozen op het stelsel van helofytensloten. Bij een overstort moet
het vervuilde water zich kunnen verspreiden over het helofytenfilter, waarna het vervuilde
water door middel van een gemaal wordt gecirculeerd door het stelsel van helofytensloten en
de nabezinkvijver. Het stelsel van helofytensloten en de nabezinkvijver zijn in serie
geschakeld. Tijdens circulatie wordt het water gezuiverd door bezinking, de opname van
stikstof en fosfaatzouten door de helofyten, en de afbraak van stoffen door bacteriën. Nadat
het water meerdere dagen is gecirculeerd wordt het water geloosd op het
oppervlaktewatersysteem van VINEX-Houten.

Wanneer vanuit de riolering meer water overstort dan het helofytenfilter kan bergen, stort het
helofytenfilter vanuit de nabezinkvijver over op het oppervlaktewatersysteem van VINEX-
Houten. Daarbij vindt zuivering plaats, door bezinking in de nabezinkvijver.
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Schoonhoven-Thiendenland

Figuur XIV-15: Overzicht

Algemeen
Shoonhoven wordt uitgebreid met een nieuwe wijk: Thiendenland. Het plan wordt ontwikkeld
door de projectontwikkelaar V.O.F. Thiendenland RIZ/Boogaerdt & Schmidt in overleg met de
gemeente Schoonhoven. Het betreft een woonwijk van circa 225 woningen (12,8 ha) en een
bedrijfterrein van 4,4 ha.

Beschrijving bodemopbouw
De maaiveldhoogte varieert tussen 0,9m en 1,2m –NAP met een gemiddelde van ca. 1,10 m –
NAP. Het grondwaterpeil bedraagt circa 1,65 m –NAP.

De bodem bestaat vanaf maaiveld uit een laag teelaarde tpt ca 1,4 m –NAP. Hieronder wordt
veen aangetroffen tot een diepte van ca. 3,5 m –NAP, gevolgd door een veenhoudende
kleilaag tot ca. 5,5 m –NAP. Hierop sluit tot ca. 6,8 m –NAP opnieuw een veenlaag aan,
gevolgd door een kleilaag tot ca. 10 m –NAP. Hieronder wordt tot ca. 11 m –NAP een laag
besisveen aangetroffen, waarna tot de maximaal verkende diepte van ca. 21 m –NAP
draagkrachtig zand wordt aangetroffen.

Methode van bouwrijp maken
Er is gekozen om het terrein bouwrijp te maken door middel van de cunettenmethode. Op
basis van de eis van drooglegging dienst het terrein opgehoogte te worden van circa 30cm.
Door het aanbrengen van zand ter plaatsen van wegen in plaatsen van veen zal de maaiveld
zakken. Volgens berekeningen bedraag deze zetting 1,30m. Om de zetting zo snel mogelijk te
laten plaatsvinden is gekozen om de IFCO-methode toe te passen.

Voorbelasten door grondwaterstandsverlaging volgens de IFCO-Methode
Bij het voorbelasten volgens de IFCO-methode worden door een "diepdrainmachine" hart-op-
hart ca. 3,0 m ca. 0,25 m brede sleuven gefreesd tot de gewenste diepte. Op de bodem van de
sleuf wordt een drain gelegd, waarna de sleuf weer met zand wordt opgevuld. Met behulp van
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de drainmachine kunnen de drains tot een diepte van maximaal 7 m onder het maaiveld
worden aan- gebracht. Voor de begaanbaarheid kan het noodzakelijk zijn dat het terrein voor
installatie van de drains wordt opgehoogd met tenminste 0,5 m zand of daartoe geschikte
grond. Dit pakket maakt in wezen deel uit van de totaal op te brengen hoeveelheid zand en
hoeft derhalve niet als verloren te worden beschouwd. De drainslangen worden aangesloten
op een speciaal bemalingssysteem, waarmee de grondwaterstand effectief kan worden
verlaagd tot ongeveer op het aanlegniveau van de drain. Doordat grond boven water effectief
meer weegt dan onder water, levert een verlaging van de grondwaterstand een aanzienlijke
belastingverhoging op. De zandsleuven hebben hetzelfde effect als een verticale drainage,
zodat bovendien het consolidatieproces aanzienlijk bekort wordt. Desgewenst kan na aanvang
van de bemaling een overhoogte aan zand of grond worden aang- ebracht om het
zettingsproces nog meer te versnellen. Door het toepassen van de IFCO-methode kan de
etting van circa 1,2m in circa 2 maanden.

Wateroppervlak
Door de waterkwantiteitsbeheerder is als randvoorwaarde aangegeven dat er in de
toekomstige situatie minstens evenveel wateroppervlakte wordt gerealiseerd als in de
oorspronkelijke situatie. In de oorspronkelijke situatie bedraagt het wateroppervlak circa 2,5 ha
(15,4% van het oppervlakte).

Waterpeil
Het huidige polderpeil is NAP - 1.40/-1.50 m (zomer-/winterpeil); in de toekomst wordt dit peil
verlaagd, voor een deel van gebied A is deze verlaging reeds ingezet. Het toekomstig
polderpeil is NAP - 1.62/- 1.72 m (zomer-/winterpeil) en zal stapsgewijs worden bereikt in circa
2002.
Het peil van de waterpartijen aan de zuidzijde van het plangebied (dus direct ten noorden van
de Tiendweg) blijft gehandhaafd op NAP -1.40/- 1.50 m; hiertoe worden dammen/schotten
.geplaatst met op 2 locaties inlaatbuizen Ø 200 voorzien van een afsluiter waardoor het water
in het plangebied continue kan doorstromen van zuid naar noord met mogelijkheid voor het
waterschap voor afsluiting. Deze doorspoeling heeft een positieve uitwerking op de
waterkwaliteit van het plangebied omdat de kwaliteit van het inlaatwater beter is dan dat van
het polderwater.

Afwaterende oppervlakten
Overzicht afwateren de oppervlakten:
• bedrijventerrein (gebied A): wegen, parkeerplaatsen, daken aan te sluiten op rwa van het

verbeterd gescheiden stelsel (VGS): 15.000 m2
• wegen, parkeerplaatsen (incl. wegen die via infiltratie afwateren) en daken rechtstreeks

naar oppervlaktewater: 62.500 m2 groen 68.000 m2
• oppervlaktewater 26.500 m2

Totaal gebied Oost IJ: 172.000 m2

Afvloeiingscoëfficiënt
Voor berekening van de waterhuishouding is een afvloeiingscoëfficiënt voor verhard oppervlak
van 1 aangehouden. Voor onverhard oppervlak (totaal oppervlak minus het verhard- en
wateroppervlak) is met een afvoer naar de watergangen van 5 mrn/etmaal gerekend.

Maatgevende regenbuien
Als maatgevende regenbuien zijn de regenduurlijnen van Buishand en Velds gehanteerd.
Gerekend is met de buien met een herhalingsfrequentie van 1 keer per 2, 10 en 25 jaar (T=2,
10 en 25 jaar). Dit geeft respectievelijk een neerslag van 80, 127 en 150 l/s/ha.
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Maximum peilstijging
Als maximum peilstijging ten opzichte van het beheerspeil worden de volgende waarden
gehanteerd:
1x per 2 jaar: - circa 0,2 m. 1x per 10jaar: - circa 0,4 m;
- 0,5 m onder wegpeil, in verband met de verweking van het cunet en opdooi;
- voor waterpartijen waarop overstorten van rioolstelsels zijn
aangesloten geldt dat het waterpeil niet boven het drempelpeil van de overstort mag stijgen. 1x
per 25 jaar: - 0,2 m onder maaiveld;

Rioleringsontwerp / rioleringsgegevens
Conform de richtlijnen van het ZHEW wordt een verbeterd gescheiden stelsel (VGS)
toegepast; daar waar mogelijk word het verhard oppervlak losgekoppeld en voert rechtstreeks
af op oppervlaktewater.
De afvoer van het regenwater op verhard oppervlak wordt als volgt gerealiseerd:
• de daken etc. van particulieren/woningen: naar oppervlaktewater (rechtstreeks dan wel via

verzamelstreng);
• terreinen van bedrijven en overige daken: naar rwa van VGS;
• de daken van bedrijven: voor bedrijven nabij water rechtstreeks naar oppervlaktewater;
• wegen en parkeerterreinen:

• de verharding van de bedrijventerreinen en de wegen met een verkeersintensiteit
van meer dan 1.000 mvt/etmaal: naar rwa van VGS[hiervoor komen in aanmerking:
de bedrijventerreinen, de toegangsweg vanaf provinciale weg M.A.Reindaldoweg
tot het bedrijven terrein, alle wegen en parkeerplaatsen in het gebied aangeduid als
bedrijventerrein];

• de wegen met een verkeersintensiteit tussen 500 en 1.000 mvt/etmaal: via infiltratie
naar grond- c.q. oppervlaktewater [hiervoor komen in aanmerking het verlengde
van de ontsluitingsweg van de prov. weg naar gebied B en de aansluiting op Oost
I];

• overige wegen: rechtstreeks naar oppervlaktewater;
• fietspaden: naar oppervlakte water of groenstrook (niet op rwa);
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Bijlage XV: Tabellen van het onderzoek naar de wijze van bouwrijp maken van
terreinen in een elftal gemeenten in Nederland
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Tabel 1: algemene gegevens (tabel 1 in onderzoek van 1977)

OppervlakteverdelingStand van de werkzaamheden Oppervlakte plangebied
(ha) Verhard

oppervl. %
Onverhard
oppervl. %

Open water
%

Uitgeefbaar
terrein %

Aantal woningen Bezettings-
graad woning

Almere-Tussen de
Vaarten

laatste deelplan in uitvoering (circa 80%
opgeleverd)

374 ha (160ha wonen,
41ha bedrijventerrein en
173 infra+bos

40% 57% 3% ? 5600 (35 w./ha) ?

Amsterdam-De
Aker

laatste deelplan in uitvoering (circa 95%
opgeleverd)

131 ha ? ? 7% ? 3600  (49w./ha) ?

Haarlemmermeer-
Floriande

In voorbereiding en uitvoering (circa 40%
opgeleverd

255 ha 46% 48% 7% ? 6.500 2,5

Zeewolde-
Horsterveld N-
gebied

In voorbereiding en uitvoering (circa 50%
opgeleverd)

58,9 ha (78,8%
woningen, 18,5%
bovenwijks groen,
10,7% bedrijventerrein

37,9% 56,7% 5,4% 53,6 905 (22 w./ha) 2,5

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

In voorbereiding een eerste deelplan BRM in
uitvoering

335 ha (25ha
sportvelden, 21ha
bedrijventerrein, 100ha
agrarisch gebied (t.b.v.
toekomstige uitbreiding
(2000 won.))

>7%(2) ? 4.300 (25w./ha)
(mogelijkheid
6.500)

3,0

Ede-Kernhem In voorbereiding en uitvoering (circa 15%
opgeleverd

120 ha waarvan 4ha
winkelcentrum en 21.2
ha groen en water

44,6% 52,7% 2,7% ? 3500 (35w./ha) 2,55

Roermond-Oolder
Veste

In voorbereiding en uitvoering van de eerste
ophoring

64ha (49ha wonen,
3,5ha kades, 2,8ha
structuurweg, 9ha plas)

37% 56% 7% 69,1%(van
49ha wonen)
of 51,6% van
gebied

875 (16w./ha) 2,5

Dronten-West In voorbereiding en uitvoering 200 ha waarvan 80ha
bedrijventerrein

40% 55% 5% ? 2500 ?

Leidchenveen In voorbereiding en uitvoering (circa 50%
opgeleverd)

356ha waarvan 170ha
voor wonen

41,5% 53,3% 5,2%(1) ? 7038 (41.4w/ha) 2,6

Houten In voorbereiding en uitvoering (circa 55%
opgeleverd)

383 ha (201ha wonen,
18ha bedrijventerrein en
164 infra+recreatie)

44% 47,4% 8,6% 66,7% van
wonen en 77%
van bedrijven
tereinen

6750 (34w./ha) 2,3

Schoonhoven-
Thiendenland

voltooid 17,2 ha waarvan 4,4
bedrijfterrein

45,1% 39,5% 15,4% ? 225 (20 w./ha
bruto)

2,8

(1) opgenomen is dat nog een extra 4% oppervlakte waterberging wordt t.b.v. de vinexlocatie buiten het plangebied gecreëerd. Onduidelijk is of dit echt het geval zal zijn.
(2)   percentage openwater wordt niet duidelijk aangegeven maar volgens mijn berekening ligt hoger dan 7%
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Tabel 2: organisatie (tabel bestaat niet in onderzoek van 1977)

Type organisatie (en
grond eigedom)

Onderzoek en
voorbereiding uitgevoerd
in opdracht van de
gemeente

Onderzoek en
voorbereiding uitgevoerd
in opdracht van de
projectontwikkelaar

Onderzoek en
voorbereiding
uitgevoerd door
derden

Voorbereiding en uitvoering
bouwrijp maken

Voorbereiding en
uitvoering woonrijp
maken

Beheer diversen

Almere-Tussen de
Vaarten

conventionnel
(Gemeente en
domeinen)

-Bodem onderzoek
-Waterhuishoudingsplan
-Rioleringsplan
-Stedebouwkundig plan

geen geen Gemeente Almere
Uitvoering: openbare
aanbesteding

Voorbereiding BRM
gemeente Almere en
WRM ingenieurs-
bureau

Gemeente
Almere

Amsterdam-De
Aker

conventionnel
(Projectontwikkelaar
en particulier)

-Bodemonderzoek
-Stedebouwkundig plan

geen -Waterhuishoudings-
plan (DWR)
-Rioleringsplan (DWR)

Stadsdeel Osdorp en
ingenieursbureau. Uitvoering
openbare aanbesteding

Stadsdeel Osdorp en
ingenieursbureau.
Uitvoering openbare
aanbesteding

Stadsdeel
Osdorp

Haarlemmermeer-
Floriande

conventionnel
(Gemeente
Haarlemmermeer,
projectontwikkelaar
en particulier)

-Bodemonderzoek
-Waterhuishoudingsplan
-Rioleringsplan
-Stedebouwkundig plan
-etc.

geen geen Gemeente Haarlemmermeer
en ingenieursbureau
Uitvoering: europese
aanbesteding

Voorbereiding:
Gemeente
Haarlemmermeer en
ingenieursbureau
Uitvoering: europese
aanbesteding

Gemeente
Haarlem-
mermeer

Aanbesteding bouw-
en woonrijp maken
gelijktijdig op basis
van een raambestek

Zeewolde-
Horsterveld N-
gebied

conventionnel
(projectontwikkelaar
en particulier)

-Bodemonderzoek
-waterhuishoudingsplan
-Rioleringsplan
-Stedebouwkundig plan
-etc.

geen geen Gemeente Zeewolde en
ingenieursbureau
Uitvoering openbare
aanbesteding

Gemeente Zeewolde
en ingenieursbureau
Uitvoering openbare
aanbesteding

Gemeente
Zeewolde

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

conventionnel
(Gemeente
projectontwikkelaar
en particulier)

-Bodemonderzoek
-Waterhuishoudingsplan
-Rioleringsplan
-Stedebouwkundig plan

geen geen Gemeente en ingenieurs-
bureau
Uitvoering openbare
aanbesteding

Gemeente en
ingenieursbureau
Uitvoering openbare
aanbesteding

Gemeente
’s-Herto-
genbosch

Ede-Kernhem conventionnel
(projectontwikkelaar
en particulier)

-Bodemonderzoek
-Waterhuishoudingsplan
-Rioleringsplan
-Grondwateronttrekking
-Stedebouwkundig plan
-etc.

geen Waterhuishoudings-
plan opgesteld i.o.v.
gemeente en
waterschap

Gemeente en ingenieurs-
bureau
Uitvoering openbare
aanbesteding

Gemeente en
ingenieursbureau
Uitvoering openbare
aanbesteding

Gemeente
Ede

Roermond-Oolder
Veste

privaat
(Gemeente en
particulier)

Alle onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de gemeente Roermond en
Oolder Veste Ontwikkelingsmaatschappij BV

Oolder Veste
Ontwikkelingsmaatschappij
BV en ingenieurs bureau

Oolder Veste
Ontwikkelingsmaat-
schappij BV en
ingenieursbureau

Gemeente
Roermond

Dronten-West conventionnel
(Gemeente en
domaine)

-Rioleringsplan
-Stedebouwkundig plan

geen geen Gemeente Dronten
Uitvoering: onderhandse
aanbesteding

Gemeente Dronten Gemeente
Dronten

Leidchenveen PPS
(Projectontwikkelaar
en particulier)

geen -Bodemonderzoek
-waterhuishoudingsplan
-Rioleringsplan
-Stedebouwkundig plan
-etc

? Ontwikkelingsbedrijf
Leidschenveen CV (OBL) en
ingenieursbureau

Ontwikkelingsbedrijf
Leidschenveen CV
(OBL)

Gemeente
Den Haag

BRM en WRM
uitgevoerd door twee
bouwcombinaties
(bouwbedrijven uit de
OBL)

Houten conventionnel
(Projectontwikkelaar

-Bodemonderzoek
-waterhuishoudingsplan

geen Persleiding naar
zuiveringsinstallatie

Gemeente Houten en
ingenieursbureau

Gemeente Houten en
ingenieursbureau

Gemeente
Houten
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en particulier) -Riolering plan
-Stedenbouwkundig plan
-Helofytenfilter
-etc

Uitvoering openbare
aanbesteding

Uitvoering openbare
aanbesteding

Shoonhoven-
Thiendenland

Privaat
(Projectontwikkelaar
en gemeente)

geen -Bodemonderzoek
-waterhuishoudingsplan
-Rioleringsplan
-zettingberekeningen

? Ontwikkelingsbedrijf
Thiendenland V.O.F. en
ingenieursbureau

Ontwikkelingsbedrijf
Thiendenland V.O.F.
en ingenieursbureau

Gemeente
Schoonho-
ven

(1) uit analyse van de kwel en watermachine
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Tabel 3: algemene gegevens betreffende bodemgesteldheid en waterhuishouding (tabel 2 in onderzoek van 1977)

Bestaande
m.v. t.o.v.
N.A.P. (m)

Polderpeil t.o.v.
N.A.P. (m)

Grondwater-
stand t.o.v.
N.A.P. (m)

Boezem peil
t.o.v. N.A.P. (m)

Plan is
onderdeel van
polder

Waterbeheerder
kwantiteit

Waterbeheerder
kwaliteit

Bodemopbouw in m

Almere-Tussen de
Vaarten

Deel A: gem.
4.60-
Deel B: gem.
3,90-

Lagevaart 6,20-
Hogevaart 5,20-
Woonwijk 5,50-

Ca. 5,4- ? Zuidelijk
Flevoland

Waterschap
Zuiderzeeland

Hoogheemraadschap
van Fleverwaard

op 5m klei en zandige klei
hieronder zand

Amsterdam-De Aker 3,80- 4,45- 4,35- 0,60-(Ringvaart) Middelveld-
sche
Akerpolder

Dienst Waterbeheer en riolering in opdracht
van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht

9m klei met laagje veen en zand op zand

Haarlemmermeer-
Floriande

4,70- en 4,40-
gemiddeld
4,50-

Winter: 6,00 -
Zomer: 5,85 -,
Wordt t.b.v. de
Eilanden 5,45-
IJwijk 6,00-

5,50-/5,00- 0,60-(Ringvaart) Harlemmer-
meer

Waterschap Groot-
Haarlemmermeer

Hoogheemraadschap
van Rijnland

4-8 klei of zavel met laagjes zand

Zeewolde-Horsterveld
N-gebied

3,80- 5,20-
wordt t.b.v.
plangebied
gedeeltelijk 4,75-

5,00-/4,65- ? Zuidelijk
Flevoland

Waterschap
Zuiderzeeland

Hoogheemraadschap
van Fleverwaard

deklaag 2,5 tot 3,0 m bestaat uit lagen lichte
klei, zavel en veen.

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

2,30+ en
3,30+

n.v.t. 1,60+/2,2+ ? Waterschap de
Maaskant

Waterschap de
Maaskant

Deklaag 0,1 tot 1,5 m zwaar klei, daaronder
15m matig fijn tot matig grofzand, daaronder 5
m klei en onder zand

Ede-Kernhem Van 10+
(westelijk) tot
15+ (Oostelijk)

n.v.t. 0,7  tot 1,15
–m.v.

n.v.t. n.v.t. Waterschap
Vallei&Eem

Waterschap
Vallei&Eem

Deklaag 0,25 tot 1m zwak tot matig siltig
middel fijn zand matig humeus, hieronder 3,5m
fijn, zwak siltig zand, hieronder 0,5 tot 3m
zandhoudende leemlaag, daaronder 7 tot 10m
matig siltig zand.

Roermond-Oolder
Veste

18,3+ en
19,6+

n.v.t. Winter 17,75
en 18,23+

16,90+ (Mass)
22,71+ (1/1250)

n.v.t. Waterschap Roer en
Overmaas

Waterschap Roer en
Overmaas

Deklaag 0,5 tot 5m bestaand uit: Lichte klei
en/of zandige klei,
Daaronder grind

Dronten-West 4,10- 6,20- 6,00- 6,20- Zuidelijk
Flevoland

Waterschap
Zuiderzeeland

Hoogheemraadschap
van Fleverwaard

Deklaag 2,5m klei met veen op zand

Leidchenveen Ca. 4,30- Deel A: W:4,75-
Z:4,50-
Deel B: W:5,25-
Z:5,00-
Wordt 4,75-

Ca. 4,60- Tedingerbroek
- en Nootdorp
polders

Hoogheemraad-
schap van Delftland

Hoogheemraadschap
van Delftland

10 m veen/klei met laagjes zand
0,5m veen
zand

Houten Verloopt van
noord-oost 3+
naar zuid-oost
1+

Diversen:
2.80+,1.45+,0.80+,
0.55+,0.25-

Oostelijk
gebied
>0.80-m.v
Westelijk
gebied
<0.40-m.v.

0.40-
(Amsterdam
Rijnkanaal)

hoonpolder Hoogheemraad-
schap de Stichtse
Rijnlanden

Provincie Utrecht tot
1-1-97 darna
Hoogheemraadschap
de Stichtse Rijnlanden

Westelijk gebied
Rivierklei 0 tot 2m
Gelaagd veen en klei 3 tot 5m
Zand
Oostelijk gebied
Rivierklei 1 tot 2m
Zand

Schoonhoven-
Thiendenland

0,9- en 1,2-
gem. 1,1-

Winter: 1,72-
Zomer: 1,62--,

1,5- ? Poldergebied Hoogheemraad-
schap de Stichtse
Rijnlanden

Zuiveringsschap
Hollandse Eilanden en
Waarden

2,5m veen daaronder 2m veen houdende klei,
daaronder 3m klei, daaronder 1m basisveen,
daaronder 10m zand
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 Tabel 4: Elementen van het bouwrijp maken en woonrijp maken (tabel 3 in onderzoek van 1977)

Verwijderen
opstallen

Egali-
seren

Ophogen
integraal
of
cunetten

Open-
water

drainage Aanbr.
(kolken,…)

Bouw-
straten

riolering Hoofd-
leidingen
nutsvz.

Definitieve
straten

afwerking diversen

Almere-Tussen de
Vaarten

O O O B O en B* W B B B W W * gemeentelijke drainage

Amsterdam-De
Aker

B B B B B* W B W W W W * bouwdrainage (verloren drainage)

Haarlemmermeer-
Floriande

B B B B en W B* W B B B W W * gemeentelijke drainage

Zeewolde-
Horsterveld N-
gebied

B B B B en W B* B en W B B B W W * gemeentelijke drainage

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

B B B ? B W B B B W W

Ede-Kernhem B B B B en W B W B B B W W

Roermond-Oolder
Veste

O O O B en W B W B B B W W

Dronten-West B B B B en W n.v.t. B en W B B B W W

Leidchenveen B B B B B* W B B B W W * gemeentelijke drainage

Houten B B B B en W? B* W B B B W W * gemeentelijke drainage

Schoonhoven-
Thiendenland

B B B B en W B* W B B B W W * gemeentelijke drainage

B: onderdeel valt onder bouwrijp maken
W: onderdeel valt onder woonrijp maken
O: onderdeel valt onder Ophogen



236

Tabel 5: Straat-, vloerpeilkeuze en bouwen met of zonder kruimpruimte (tabel 6 in onderzoek van 1977)

m.v. t.o.v.
N.A.P. (m)

Straatpeil.
t.o.v. N.A.P.
(m)

Vloerpeil.
t.o.v. N.A.P.
(m)

Met of zonder
kruipruimte

Keuze op basis van:

Almere-Tussen de
Vaarten

Deel A:3,90-
Deel B:3,30-

Deel A:3,80-
Deel B:3,10-

Deel A:3,70-
Deel B:3,00-

Keuze
projectontwikkelaar
dus met kruipruimte

Integraal ophogen is de standaard werkwijze in Almere. Het wordt gezien als de beste wijze van BRM om
een grote woningbouw-productie te halen. Het kleine verschil tussen vloer en straatpeil is gebaseerd op de
verwachte restzetting van 20 cm in 30 jaren.

Amsterdam-De
Aker

3,80- 2,55- 2,35- Keuze
projectontwikkelaar
dus met kruipruimte

Integraal ophogen zonder toepassing van drainage in de beheerfase (wel tijdens het BRM). Drainage wordt
niet in beheer overgenomen door DWR.

Haarlemmermeer-
Floriande

4,50- 4,25- 3,95- Keuze
projectontwikkelaar
dus met kruipruimte

Het polderpeil is gekozen op 5,45- (bestaande situatie: winter, 6,00- en zomer 5,85-). Met een polderpeil van
5,45- is de kwelintensiteit nihil en de infiltratie beperkt tot een minimum. Daardoor wordt de waterkwaliteit
beter. Een ander uitgangspunt is dat de droogleggingsdiepte 1,20 m bedraagt (maaiveld wordt 4,25- N.A.P.).

Zeewolde-
Horsterveld N-
gebied

3,80- 3,55- 3,25- Keuze
projectontwikkelaar
dus met kruipurimte

Het polderpeil is gekozen op 4,75- (bestaande situatie is 5,20-). Met een polderpeil van 4,75- is de
kwelintensiteit beperkt en de waterkwaliteit beter. Een ander uitgangspunt is dat de de droogleggingsdiepte
1,20 m bedraagt en er wordt gewerkt met een gesloten grondbalans.

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

2,30+ en
3,30+

3,7+ en
4,2+(1)

? Keuze
projectontwikkelaar
dus met kruipruimte

vanwege vereiste ontwateringsdiepte en i.v.m. extreem hoge waterstand van de Maas

Ede-Kernhem 10+ en 15+ Volg de
bestaande
m.v.

+0,25
straatpeil

Keuze gemeente:
bouwen zonder
kruimpruimte

Ondergrond is zand en de cunetten worden  gemaakt m.b.v. goede kwaliteit zand uit het gebied

Roermond-Oolder
Veste

18,3+ en
19,6+

20,70+ en
21,10+

+0,50
straatpeil

Keuze gemeente:
bouwen zonder
kruimpruimte

Op basis van een Maaswaterstand die 1:1250 jaar optreedt, is de maaiveldhoogte bepaald op 0,10m boven
de hoogste grondwaterstand die dan optreedt.

Dronten-West 3,80- 3,95- 3,70- Keuze
projectontwikkelaar
dus met kruipruimte

Op basis van grondbalans

Leidschenveen 3,60- 3,60- 3,35- Keuze
projectontwikkelaar
dus met kruipruimte

Oud maaiveld op 4,30-. Maaiveldhoogtes op basis van droogleggingseis van 1,20 m

Houten Verloopt van noord-oost 3+
naar zuid-oost 1+

Keuze gemeente:
bouwen zonder
kruimpruimte

Drooglegging van 1,20

Schoonhoven-
Thiendenland

1,10- 0,80- ? Keuze
projectontwikkelaar
dus met kruipruimte

Maaiveldhoogtes op basis van droogleggingseis van 0,80m en op basis van grondbalans

(1) met uitzondering van de waterwijk op 2,70+ (Centrale plas op 1,55+)
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Tabel 6: Wel of niet ophogen met zand (tabel 7 in onderzoek van 1977)

Integrale ophogingOphogen
integraal of
cunetten (1)

Reden van de keuze
Woongebie-
den

Centrum-
gebieden

Werkge-
bieden

Zettingen
(2)

Eisen van
zand

zandbron Transport
wijze

opmerkingen

Almere-Tussen de
Vaarten

integraal Alle jaargetijden goed
ontwateren en begaanbaar
bouwterrein+hoge woningbouw-
productie mogelijk

0,90 0,90 0,90 0,40-0,65 Geen
slibopho-
ging in stort

Gooimeer spuiten Strosteken op zand

Amsterdam-De
Aker

integraal vanweg vereiste
ontwateringsdiepte zonder
drainage

1,70 1,70 1,70 0,20 Niet bekend Noordzee Per schip
en as

Haarlemmermeer-
Floriande

cunetten Kosten, beschikbaarheid van
zand,

n.v.t. n.v.t. n.v.t. Niet
verwacht

Ja
(standaard
95)

Recreatie
- plas

Per as

Zeewolde-
Horsterveld N-
gebied

cunetten Integraal niet noodzakelijk dus
cunetten

n.v.t. n.v.t. n.v.t. ? ? Gooimeer Spuiten in
depot en
per as

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

integraal vanwege vereiste
ontwateringsdiepte en i.v.m.
extreem hoge waterstand van
de Maas

1,00 1,00 1,00 Niet
verwacht

? Vrijgeko-
men uit
centrale
plas

spuiten

Ede-Kernhem cunetten Ondergrond is zand en de
cunetten worden  gemaakt
m.b.v. goede kwaliteit zand uit
het gebied

n.v.t. n.v.t. n.v.t. geen Ja
(standaard
95)

Uit
grachten

Per as

Roermond-Oolder
Veste

integraal Woningbouwlocatie te
beschermen tegen
kwelwateroverlast bij hoogwater
van de Maas bij 1:1250 jaar

0,5 tot 2,5
gem.1,25

n.v.t. n.v.t. Ja (9 tot
25 cm)

Ja
(standaard
95)

Oolder-
plas

spuiten

Dronten-West cunetten kosten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ja (10 tot
20 cm)

geen ? Per as

Leidschenveen integraal ontwateringsdiepte Ca. 0,75 ja ja Ca. 0,30m ? ? Per as Ophoging met zand t.p.v.
cunetten en met grond t.p.v.
uitgeefbaarterreinen

Houten Deel integraal
en deel cunetten

Drooglegging van 1,20 Ophoging variabel Ja (0,05
tot 0,5m)

Ja zie
bijlage@@

Recreatie
- plas

Spuiten in
depot en
per as

Ophoging met zand t.p.v.
cunetten en met grond t.p.v.
uitgeefbare terreinen

Schoonhoven-
Thiendenland

Cunetten* Goedkoopst n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ja 1,20m geen ? Per as *Versnelde zetting toegepast
(IFCO-methode)

(1) zie ook tabel 8
(2) voor zettingen: zie ook tabel 10
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Tabel 7: Integraal en selectief ophogen (tabel 8 in onderzoek van 1977)

Integrale ophoogmaat Cunetten (onderkant ontgraving t.o.v. m.v.) (m)

Ophoogmaat
(m)

Argument voor
ophoogmaat

Hoofd-
wegen

Wijk/buurt-
wegen

Voet-
fietspaden

Parkeer-
plaatsen

Ontwateringsmiddelen opmerkingen

Almere-Tussen de
Vaarten

0,90 ? - - - - Drain h.o.h. 15m tijdens
de ophoging en cunet-
drainage tijdens de BRM

Amsterdam-De Aker 1,70 Gewenste
ontwateringsdiepte

- - - Bouwdrainage h.o.h. 20m

Haarlemmermeer-
Floriande

n.v.t. n.v.t. 0,60 0,60 0,50 0,50 -cunetdrainage
-bouwblokdrainage
-singels

Bouwblokdrainage en zand t.p.v. de bebouwingen moeten
aangebracht worden door de projectontwikkelaar

Zeewolde-
Horsterveld N-
gebied

n.v.t. n.v.t. 0,90 0,90 -cunetdrainage
-bouwblokdrainage
-singels

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

1,00 Gewenste
ontwateringsdiepte
en extreme
waterstand

- - - - -geen drainage
-koppelsloot

Ede-Kernhem n.v.t. n.v.t. 1,00 0,80 ? ? -infiltratiekoffers en
drainage

Drainage op 80cm onder rioolbuizen t.b.v. horizontale
bemaling, ontwatering d.m.v. infiltratiekratten in
woonstraten en drainage in achterpaden

Roermond-Oolder
Veste

0,5 en 2,5 drooglegging van
0,10m bij hoogwater
van de Mass 1:1250
jaar

1,00 0,70 0,50 -cunetdrainage (twee per
cunet)

De cunetdrainage is alleen nodig om het kwelwater af te
voeren bij een Maaswaterstand van 1:1250 jaar

Dronten-West n.v.t. n.v.t. 0,90 0,50 0,50 0,30 Singels en t.p.v. riool klei
ontgraven tot zandlaag

Drainage in de cunet wordt niet noodzakelijk geacht maar
wordt in de toekomst in nieuwe deelplannen wel
aangebracht

Leidschenveen Ca. 0,75m ontwateringsdiepte 1,00 Maaiveld + ca. 0,75m -cunetdrainage
-bouwblokdrainage
-singels

Bouwblokdrainage en zand t.p.v. de bebouwingen moeten
aangebracht worden door de projectontwikkelaar

Houten variabel drooglegging 0,90 0,90 0,50 -cunetdrainage
-bouwblokdrainage?
-singels

Geen drainageontwerp uitgevoerd!! Wel noodzakelijk en
aangebracht in de cunetten. Soms eenzijdig, soms
tweezijdig

Schoonhoven-
Thiendenland

n.v.t. n.v.t. 0,80 0,80 0,40 0,40 -bouwblokdrainage
-singels

Bouwblokdrainage en zand t.p.v. de bebouwingen moeten
aangebracht worden door de projectontwikkelaar geen
versnelde zetting t.p.v. uitgeefbare terreinen
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Tabel 8: Uitgeefbare terreinen (tabel bestaat niet in onderzoek van 1977)
Bestaande
m.v. t.o.v.
N.A.P. (m)

Afwerking
hoogte tijdens
het  bouwrijp
maken t.o.v.
N.A.P. (m)

Vloerpeil Zanddikte t.p.v.
bouwblok
(bouwrijp
gereed) (m)

Zanddikte t.p.v.
bouwblok bij begin
woningbouw (m)

Ontwateringsmiddelen
t.b.v. uitgeefbare terrein
aangebracht tijdens de
woonrijpfase

Ontwateringsmiddelen
t.b.v. uitgeefbare terrein bij
begin woningbouw

Opmerkingen:

Almere-Tussen de
Vaarten

Deel A:3,90-
Deel B:3,30-

Deel A:3,80-
Deel B:3,10-

Deel
A:3,70-
Deel
B:3,00-

0,30* idem Verloren drainage van
de zandopspuiting

idem * uit kruipruimte circa 0,60m onder
maaiveld??

Amsterdam-De Aker 3,80- 2,55- 2,35- 1,70 idem Verloren drainage van
de zandopspuiting

idem In de definitieve situatie wordt geen
drainage toegestaan

Haarlemmermeer-
Floriande

4,50- 4,40- 3,95- geen 0,15 (aangebracht
door aannemer)

Geen (wel noodzakelijk) Bouwblokdrainages
aangebracht met de
fundering

Twee stelsels aangebracht: rondom
funderingbalk (buitenzijde) en in het
midden van het bouwblok. Na bouw
wordt de drainage rondom het bouwblok
afgekoppeld

Zeewolde-
Horsterveld N-
gebied

3,80- ? 3,25- geen

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

Nog niet bepaald op het moment van de interviews.

Ede-Kernhem Tussen 10+
en 15+

Bestaande
maaiveld

0,25+
straatpeil

Ondergrond is
zand

Ondergrond is zand Geen. (niet nodig) Geen. (niet nodig)* t.b.v. het verlagen van de g.w.s. tijdens
de bouw dient de aannemer de cunet-
drainage te bemalen. Voor woonfase is
draineren van uitgeefbare terrein niet
nodig

Roermond-Oolder
Veste

18,3+ en
19,6+

Nog niet
bekend

21,20+ en
21,60+

Var. tussen 0,5
en 2,5m

Var. tussen 0,5 en
2,5m

Geen (niet noodzakelijk
voor de
waterhuishouding)

Geen (niet noodzakelijk
voor de waterhuishouding)

De cunetdrainage zorgt ervoor om het
kwelwater af te voeren bij een
Maaswaterstand van 1:1250 jaar

Dronten-West 4,10- 3,85- 3,70- geen 0,15 geen geen

Leidchenveen 4,30- 3,70- 3,35- geen geen Geen (wel noodzakelijk) Bouwblokdrainages
aangebracht met de
fundering

Intensieve drainage nodig h.o.h. 7m
onduidelijk is wat in de werkelijkheid
aangebracht wordt.

Houten variabel 0,10- straatpeil 0,30+
straatpeil

geen geen Geen (wel noodzakelijk) Bouwblokdrainages
aangebracht met de
fundering

Geen drainageberekeningen uitgevoerd
maar wel noodzakelijk.

Schoonhoven-
Thiendenland

1,1- 1,0- ? geen geen Geen (wel noodzakelijk) Bouwblokdrainages
aangebracht met de
fundering
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Tabel 9: fasering bouw- en woonrijp maken (tabel 9 in onderzoek van 1977)

Fasering omvang Reden fasering Tijdstip bouwrijp
maken voor de
bouw (streven)

praktijk Woonrijp maken
gereed bij
oplevering
woningen
(streven)

praktijk Opmerking:

Almere-Tussen de
Vaarten

Ophoging 200ha
BRM en WRM 600
won.

Tijd voor zettingen
Afstemming op
woningbouwprojecten

Voorafgaand
aan de bouw*

idem Woonrijp gereed
bij oplevering van
de woningen

Wordt niet
gehaald min.
trottoir klaar

*ophoging vindt plaats minimaal 3jaar
voor het BRM

Amsterdam-De
Aker

Ophoging en BRM en
WRM per 400-600
won.

Tijd voor zettingen
Afstemming op
woningbouwprojecten

Voorafgaand
aan de bouw

idem Woonrijp gereed
bij oplevering van
de woningen

80% gereed

Haarlemmermeer-
Floriande

Gefaseerd
per eiland

6 tot 9
ha

Afstemming op
woningbouwprojecten (per
eilanden)

Voorafgaand
aan de bouw

idem Woonrijp gereed
bij oplevering van
de woningen

Wordt niet
gehaald

Zeewolde-
Horsterveld N-
gebied

Gefaseerd
per
deelplan

? Afstemming op
woningbouwprojecten

Voorafgaand
aan de bouw

idem Na oplevering
Woonrijp maken

idem

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

? Voorafgaand
aan de bouw

?

Ede-Kernhem Gefaseerd
per
deelplan

Afstemming op
woningbouwprojecten

Voorafgaand
aan de bouw

idem Woonrijp gereed
bij oplevering van
de woningen

idem

Roermond-Oolder
Veste

Gefaseerd
per
deelplan

Afstemming op
woningbouwprojecten

Voorafgaand
aan de bouw*

idem Woonrijp gereed
bij oplevering van
de woningen

Nog niet bekend Integraal ophogen met zand in twee
fasen gedaan. Min. zettingstijd nodig
voor het BRM 6 maanden

Dronten-West BRM Fase 1, 700 en
fase 2, 300 woningen

Voorraad bouwgrond (bouw
gemiddeld 100 woningen per
jaar

Een aantal jagen idem Na oplevering
Woonrijp maken

idem

Leidschenveen Ophoring 400-1000
won.
BRM 100-300 won.

i.v.m. zetting tijd en afstemming
op woningbouwprojecten

Voorafgaand
aan de bouw

idem Woonrijp gereed
bij oplevering van
de woningen

Wordt niet
gehaald

Houten BRM en WRM 100-
300 won.

afstemming op
woningbouwprojecten

Voorafgaand
aan de bouw

idem Na oplevering
Woonrijp maken

idem

Schoonhoven-
Thiendenland

Versnelde zetting en
BRW in drie fasen

en afstemming op
woningbouwprojecten

Versnelde
zetting min. 4
maanden

idem Na oplevering
Woonrijp maken

idem
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Tabel 10: zetting (tabel 10 in onderzoek van 1977)

Maatregelen i.v.m. zettingzetting Netto
ophoging

Bruto
ophoging

Berekeningen
gemaakt door:

Jaren wachten
voor BRM

Versnelling
zetting

Volgens berekening Later
ophogen

Speciale constructie

Almere-Tussen de
Vaarten

0,40-0,65 0,35 en 0,5 0,9 Grontmij 3 jaar nee ? Afwerken
met grond

Schuifmoffen en flexibele
aansluitingen

Amsterdam-De Aker 0,20 1,65 1,75 Omegam 6 maanden
vaak minder

nee ? Afwerken
met grond

Haarlemmermeer-
Floriande

Niet verwacht - - geen - - - -

Zeewolde-
Horsterveld N-
gebied

minimaal 0,15 ? geen nee Afwerken
met grond

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

Niet verwacht - - geen - - - -

Ede-Kernhem Niet verwacht - - geen - - - -

Roermond-Oolder
Veste

9 en 25cm 0,5 en 2,5m Netto +
zetting

Grontmij 0,5 nee Methode Koppejan nee geen

Dronten-West 10 tot 20cm 0,10m 0,20 geen niet nee n.v.t. nee geen

Leidschenveen Ca. 0,30m Gem. 0,75m Ca. 1,1m +
overhoogte
0,5m

Witteveen+Bo
s en Fugro

9 maanden Overhoogte ? nee Als niet genoeg tijd is voor
de zetting dan diepe
horizontale drainage

Houten Bij ophoging van 0,5m
zetting 0,05 tot 0,2m
Bij ophoging van 1m
zetting gemiddeld 0,5m

variabel Netto+zet-
ting

Grontmij Niet
aangegeven

Overhoogte Methode Koppejan nee

Schoonhoven-
Thiendenland

1,20m 0,25 1,55 Grondmecha-
nica Delft

4 maanden IFCO-
Methode*

Methode Koppejan
in combinatie met de
formule van
Terzaghi-Keverling
Buisman

nee *versneld consolideren met
diepdrainage en onderdruk
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Tabel 11: Bouw- en woonstraten (tabel 11 in onderzoek van 1977)

Aanleg bouw- en
woonstraten door:

Materiaal en dikte
bouwstraten (mm)

Plaats bouwstraten Oppervlak bouwstraten
in % definitieve straat

Materiaal en dikte
woonstraten (mm)

Opmerkingen:

Almere-Tussen de
Vaarten

gemeente Betongranulaat
250mm

Definitieve plaats 100% Betongranulaat
verwijderen+50mm
staatzand+BKK

Amsterdam-De Aker gemeente Menggranulaat:250 Definitieve plaats 100% Bouwstraten+50mm
staatzand+BKK

Haarlemmermeer-
Floriande

gemeente Zand: 350
Menggranulaat:300

Definitieve plaats
en fietspaden

90% Bouwstraten+50mm
staatzand+BKK

Zeewolde-
Horsterveld N-
gebied

gemeente Zand: 250
Menggranulaat:250
Asfalt: 90

Definitieve plaats 100% Bouwstraten+70mm
asfalt

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

gemeente Zand:500
Menggranulaat:250

Definitieve plaats 100% Nog niet bekend

Ede-Kernhem gemeente Betongranulaat
200mm

Definitieve plaats 100% Bouwstraten+50mm
staatzand+klinkers

Een aantal projectontwikkelaars brengen
ook bouwstaten aan in achtertuin

Roermond-Oolder
Veste

Oolder Veste
Ontwikkelingsmaat-
schappij BV

Zand:400
Menggranulaat:250
Asfalt: 30

Definitieve plaats Nog niet bekend
(waarschijnlijk 100%)

Bouwstraten (zonder
asfalt)+50mm
staatzand+BKK

Dronten-West gemeente Zand 500 en BKK
op de kop

Definitieve plaats 100% BKK herstraten De bouwstraten zijn hol gestraat met
straatkolken in het midden. Bij de WRM
wordt een dakprofiel aangebracht

Leidschenveen Ontwikkelingsbedrijf
Leidschenveen CV
(OBL)

Zand:500
Menggranulaat:250

Definitieve plaats 100% Bouwstraten+50mm
staatzand+BKK

Houten gemeente Zand:700
Asfalt:100

Definitieve plaats 100% Cunetten zand
staatzand+BKK

Uit onderzoek is gebleken dat asfalt op zand
economisch volledig is

Schoonhoven-
Thiendenland

Ontwikkelingsbedrijf
Thiendenland V.O.F

Zand
Menggranulaat:250

Definitieve plaats 100% Bouwstraten+50mm
staatzand+BKK
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Tabel 12: Drainage 1 (tabel 12 in onderzoek van 1977)

Bodem Droogleg-
ging

Gehele stedelijke gebied (1) Berekeningen
gemaakt door en
op basis van:

Ter plaatse van
woningen (1)

Ter plaatse van
wegen (1)

diversen

Almere-Tussen de
Vaarten

1m opgespoten zand
op 5m klei en zandigeklei

1,8 en 2,2 Ja* Geen ontwerp.
Ontwerp op basis
van ervaring

? ja In alle gebieden verloren drainage in
de zand opspuiting met uitzondering
van deze gebied (Drain h.o.h. 25m
tijdens de ophoging en cunetdrainage
tijdens de BRM

Amsterdam-De
Aker

1,7m zand op 9m klei met laagje
veen en zand op zand

1,9 Drain h.o.h. 20m tijdens de
ophoring (verlogen)

Geen ontwerp.
Ontwerp op basis
van ervaring

Geen* Geen* Drainage is niet toegestaan door DWR

Haarlemmermeer-
Floriande

4-8 klei of zavel met laagjes
zand

1,20 ja Witteveen+Bos
met Hooghoudt

5 mm/etm
(woonfase)
0,80- m.v.
ontwateringsdiepte
d.m.v.
bouwblokdrainage
diepteligging ?
h.o.h. ?

5 mm/etm
(woonfase)
1,00- m.v.
drooglegging
d.m.v. drainage in
rioolsleuf b.o.b. 1,4-
mv
h.o.h. 70 m

Twee stelsels aangebracht: rondom
funderingsbalk (buiten- zijde) en in het
midden van het bouwblok. Na bouw
wordt de drainage rondom het
bouwblok afgekoppeld

Zeewolde-
Horsterveld N-
gebied

deklaag 2,5 tot 3,0 m bestaat uit
lagen lichte klei, zavel en veen.

1,20 ja Geen ontwerp.
Ontwerp op basis
van ervaring

? ?

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

Deklaag 0,1 tot 1,5 m zwaar klei,
daaronder 15m matig fijn tot
matig grofzand, daaronder 5 m
klei en onder zand

? geen Geen ontwerp geen geen

Ede-Kernhem Deklaag 0,25 tot 1m zwak tot
matig ziltig middel fijn zand
matig humeus, hieronder 3,5m
fijn, zwak siltig zand, hieronder
0,5 tot 3m zandhoudende
leemlaag, daaronder 7 tot 10m
matig ziltig zand.

0,7 tot
1,15

Ja. Drainage door
infiltatiekratten en drainage in
achterpaden h.o.h. 40m en
tijdens de bouw d.m.v. drain
op 0,8m onder riool en in
achterpaden

DHV met
Hooghoudt en
gecontroleerd met
niet-stationaire
methode
(programma
SEEP/W)

Geen drainage.
Ontwatering
gemeentelijk
cunetten en
drainage in
achterpaden.
Ontwateringsdiepte
t.p.v. woning 0,50 -
vloerpeil

Door middel van
infiltatiekoffers en
afvoerleiding
ontwateringsdiepte
0,60 voor woonstraat
en 0,80 voor
ontsluitingsweg
(d.m.v. drainage)

Er wordt uitgegaan van 10mm/etm met
circa 50% verh. Opp. Ontwerp op
basis van 5mm/etm

Roermond-Oolder
Veste

Deklaag 0,1 tot 1,5 m zwaar klei,
daaronder 15m matig fijn tot
matig grofzand, daaronder 5 m
klei en onder zand

? ja Grontmij met
formule op basis
van drukverlies in
de drain.(3)

23 mm/etm (2)
(woonfase)
0,10- onderkant
begane grond door
middel van
cunetdrainage

23 mm/etm (2)
(woonfase)
0,50- straatpeil door
middel van
cunetdrainage 2 per
cunet b.o.b. 0,9-sp

De cunetdrainage zorgt om het
kwelwater af te voeren bij een
Maaswaterstand van 1:1250 jaar en
met regenbui van 23mm/etm berekend
op niet verhard oppervlak

Dronten-West Deklaag 2,5m klei met veen op
zand

Ca. 1,8 geen Geen ontwerp geen geen t.p.v. het riool wordt de kleilaag
ontgraven tot aan de zandlaag
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Leidschenveen 10 m veen/klei met laagjes zand 1,20 ja Grontmij volgens
de methode van
Ernst

5 mm/etm
(woonfase*)
0,80- m.v.
ontwateringsdiepte
d.m.v.
bouwblokdrainage
diepteligging ?
h.o.h. ?

5 mm/etm
(woonfase*)
1,00- m.v.
drooglegging
d.m.v. drainage in
rioolsleuf b.o.b. 1,4-
mv
h.o.h. 70 m

Voor bouwfase wordt gesproken van
10 mm/etm. werkelijk aangebrachte
drainage op particuliere terreinen niet
duidelijk.

Houten Westelijk gebied
Rivierklei 0 tot 2m
Gelaagd veen en klei 3 tot 5m
Zand
Oostelijk gebied
Rivierklei 1 tot 2m
Zand

1,20 Ja* Geen ontwerp Keuze
projectontwikkelaar

ja *Drainage aangebracht in cunetten

Schoonhoven-
Thiendenland

11m veen en klei op zand 0,80 ja Geen ontwerp ja ja

(1)  mm/etm afvoer
 – mv drooglegging
 – mv diepteligging
 m drainafstand

(2) 23mm/etm berekend op niet verhard oppervlak en rekening houdend met de afvoer van de kwel bij hoogwater
van de Maas bij een frequentie 1:1250 jaar

(3) Het drukverlies (hx) over afstand x in de drain is berekend met de volgende formule (Cultuurtechnisch Vademecum, 1988):
hx=3,36*10-5*adr*Ddr

-4,5*(Q1,5/l1,5)*x2,5

waarbij: adr materiaaleigenschappen drain
Ddr drain diameter
(l) drainlengte
Q afvoer drain

- Ontwateringsdiepte: is de afstand tussen maaiveld en de hoogst toelaatbare grondwaterstand;
- Drooglegging : is de afstand tussen het maaiveld en de hoogte van het waterpeil in de afwateringsmiddelen;
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Tabel 13: Drainage 2 (tabel 13 in onderzoek van 1977)

Tijdstip aanleg drainage Diameter en
drainagemateriaal

Onderhoudsmoge-
lijkheid, afstand,
frequentie

Lozing drainage
water op

Bij geen drainage:
ontwatering via

Opmerkingen:

Almere-Tussen de
Vaarten

Drain h.o.h. 15m tijdens
de ophoging en cunet
drainage tijdens de BRM

PVC ribbeldrain Ø80
mm met
polyprolyleen
omhulling

Doorspuitpunten
onderhoud naar
noodzaak

Grachten en RWA n.v.t.

Amsterdam-De
Aker

Drain h.o.h. 20m tijdens
de ophoging

PVC ribbeldrain
Ø100 mm met
nylon-omhulling

geen grachten grachten In de beheerfase ontwatering via grachten

Haarlemmermeer-
Floriande

Cunetdrainage gelijk met
de riolering
Bouwblokdrainage
gelijktijdig met de
fundering

Eerste deelplannen
PVC ribbeldrain
Ø125 mm met
polyprolyleen -
omhulling en
tegenwoordig PE
dubbelwandige
drainagebuis

Via PVC putten
Onderhoud ?

grachten n.v.t.

Zeewolde-
Horsterveld N-
gebied

Cunetdrainage gelijk met
de riolering

PP dubbelwandige
drainagebuis Ø100,
125, en 160 mm in
cunetten

Via putten rond
600mm

Grachten en plassen n.v.t.

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. koppelsloten

Ede-Kernhem Cunetten en drainage in
achterpaden tijdens het
BRM en infiltratiekratten
tijdens het WRM

PE dubbelwandige
drainagebuis in
drainzand

PE putten rond
800mm

grachten n.v.t. d.m.v. het bemalen van de drainage wordt tijdens de
bouw een grotere ontwateringsdiepte gerealiseerd.

Roermond-Oolder
Veste

Cunetdrainage gelijk met
de riolering

PVC ribbeldrain
Ø200 mm met
polyprolyleen
omhulling

? Openwater n.v.t.

Dronten-West Geen drainage n.v.t. n.v.t. n.v.t. Infiltratie door de kleilaag en door de cunet van het riool. Ter plaatse van het
riool wordt de kleilaag ontgraven tot de zandlaag

Leidschenveen Cunetdrainage gelijk met
de riolering
Bouwblokdrainage door
aannemers

PVC ribbeldrain Ø80
en 125 mm met
polyprolyleen
omhulling

? grachten n.v.t. Intensieve drainage noodzakelijk. Tijdstip, afstand en
type drainage aangebracht op particuliere terreinen niet
duidelijk.

Houten Cunetdrainage gelijk met
de riolering
Bouwblokdrainage door
aannemers

PVC ribbeldrain Ø80
polyprolyleen
omhulling

? grachten Doorlatendheid van de kleilaag zeer gering. Geen
drainage-ontwerp.

Schoonhoven-
Thiendenland

Cunetdrainage gelijk met
de riolering
Bouwblokdrainage door
aannemers

PVC ribbeldrain Ø80
polyprolyleen
omhulling

Doorspuitpunten grachten
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Tabel 14: open waterberekening (tabel 14 in onderzoek van 1977)

Functies
open water

Opper-
vlakte
open
water %

Berekeningsneerslag (volgens) Herha-
lingstijd

Bemaling (stuw)
capaciteit

Toelaatbare
peilstijging en
peildaling
(frequentie)

Open water belast
door

Kwantitatieve
waterbeheerder
en eisen

Opmerkingen:

Almere-Tussen de
Vaarten

-Berging
-ontwatering
en
afwatering

3% Verhard op VRWA: 4 mm en poc van 0
mm/etm
Regenduurlijnen van Buishand en veld
1980 1x10jr
Stationaire afvoer onverh. Opp. 5mm/dag

1x10 jr 11 mm/etm 0,60 m -neerslag
-r.w.a. (overstort)
-afvoer onverhard
-afgekoppeld
verhard
-drainage-afvoer
-kwel

11 mm/etm

Amsterdam-De
Aker

-Berging
-ontwatering
en
afwatering
-esthetisch

8% Basisafvoer 2,5mm/dag en maatgevend
afvoer van 7,2mm/dag met een duur van
10 dagen

1x2 jr ? 1:10 jr: 0,5m hoger
1:2 jr : 0,1m lager

-neerslag
-r.w.a. (overstort)
-afvoer onverhard
-kwel

?

Haarlemmermeer-
Floriande

-Berging
-ontwatering
en
afwatering
-esthetisch

7% Via onverhard kwel+neerslag-
gewasverdamping vlg Makkink
Kwel 0,09mm/etm
Afgekoppeld verhard: 80% neerslag
Verhard op RWA: 4 mm en poc van 1,2
mm/etm (0,3mm/uur x 4uur)
Regenduurlijnen 1x10jr met DUFLOW

1x10 jr 8,2 m3/min/
100ha
(=12mm/etm)

Peilstijging: 0,30 m
Peildaling: 0,30 m

-neerslag
-r.w.a. (overstort)
-afvoer onverhard
-afgekoppeld
verhard
-drainage-afvoer
-kwel

Waterschap
Groot-
Haarlemmermeer
8,2 m3/min/ 100ha

Zeewolde-
Horsterveld N-
gebied

-Berging en
transport
-esthetisch

5,4% Systeem berekend voor een bui nummer
06 en 07 en voor T+10 volgens Buishands
en Velds met DUFLOW

1x10 jr 1,5l/s/ha
(=13mm/etm)

Peilstijging: 0,35 m -neerslag
-r.w.a. (overstort)
-drainage-afvoer
-kwel

1,5l/s/ha De ligging en omvang
watersysteem door
stedebouwkundig plan
bepaald en voldoet aan de
eisen van de
waterbeheerder

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

-Berging
-milieu

?* Koppelsloten en lage Ring berekend met
58mm regen in 24 uur herhalingstijd 1x25
jr en met een stationaire afvoer van
60l/s/ha in één uur (T: 1x10 jr) met
DUFLOW

1x25 jr ? Centrale plas:
Peilstijging: 0,15 m
Peildaling: 0,15 m
Lage ring:0,25 m

-neerslag
-afvoer onverhard
-afgekoppeld
verhard

? * de watermachine van de
Grote Wielen kent veel
onderdelen met
verschillende doelen en er
wordt geen totaal
wateroppervlak aangegeven

Ede-Kernhem -Berging en
transport

2,7% Gehele woonwijk geschematiseerd d.m.v.
een bakmodel en berekend d.m.v. Sobek-
Lite, rekening houdend met bergingen in
Wadi’s, infiltratiekoffers, RWA en verlies
op dak, straat en onverhard opp. Systeem
berekend voor een bui nummer 07 met
een herhalingstijd 1x2 jr

1x5 jr

1x10 jr

1,6l/s/ha
(=14mm/etm)
2,0l/s/ha
(=17mm/etm)

Peilstijging: 0,30 m -neerslag
-v.r.w.a. (overstort)
-afvoer onverhard
-afgekoppeld
verhard
-drainage-afvoer
-kwel

1,6l/s/ha (1x5 jr)
2,0l/s/ha (1x10 jr)

Roermond-Oolder
Veste

-Berging en
transport
-esthetisch

7% A: bui 1x2 jr tijdens een gem. afvoer van
de Maas en een gem. Grondwaterstand
B: bui 23 mm/etm in combinatie met een
Maaswaterstand van 1:1250 jr

1x2 jr

1x1250jr
controle
1x25 jr

? Groene Slenk:
Peilstijging: 0,40 m

-neerslag
-afvoer onverhard
-afgekoppeld
verhard
-kwel

Berging dient
berekend te
worden voor een
bui 1:25jr. Berging
moet leeg zijn na
24uur

Tot 17,6+NAP is afvoer
vanuit de Groene Slenk
richting de Maas mogelijk bij
een hogere waterstand van
de Maas moeten pompen
gebruikt worden
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Dronten-West ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Leidschenveen -Berging en
transport
-esthetisch

5,2%* Regenduurlijnen 1x10jr met DUFLOW
voor een zomerbui en voor drie aaneen-
gesloten jaren
Afvoer verh. opp. 15 m3/min/ha overig 7
m3/min/ha

1x10 jr* ? Peilstijging: 0,27 m
Peildaling: 0,10 m
Eisen Delftland
0,40

-neerslag
-r.w.a. (overstort)
-afvoer onverhard
-afgekoppeld
verhard
-drainage-afvoer

Hoogheemraad-
schap van
Delftland berging
van 325 m3/ha

-Wordt gesproken van het
maken van 4% waterberging
buiten het plangebied.
* oorspronkelijke afvoer-
normen vervangen door een
berging van 325 m3/ha is
volgens de waterschap gelijk
aan een bui 1 maal per 100
jaar

Houten -Berging en
transport
-esthetisch

8,6% Maatgevende bui van 1X2jr en 1x10jr met
DUFLOW

1x1 jr 0,15m3/s/km2
(=13mm/etm)

Peilstijging: 0,30 m
Peildaling: 0,10 m
(voor 1x10jr)

-neerslag
-riolering
(overstort)
-afvoer onverhard
-afgekoppeld
verhard
-drainage-afvoer

0,15m3/s/km2
eisen van
Rijkswaterstaat

Overstort van het gemengd
riool op de helofytenfilter

Schoonhoven-
Thiendenland

-Berging en
transport
-esthetisch

15,4%* Afvloeiingscoëfficiënt voor verhard opp. 1
Voor onverh. 5mm/etm naar open water
Regenduurlijnen 1x2, 1x10 en 1x25 jr.
(respectivelijk 80, 127 en 150 l/s/ha

1x2 jr
1x10 jr
1x25 jr

? Peilstijging: 0,40 m -neerslag
-r.w.a. (overstort)
-afvoer onverhard
-afgekoppeld
verhard
-drainage-afvoer

Niet aangegeven *eis van de
waterkwantiteitsbeheerder
(bestaande situatie)
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Tabel 15: Open water, doorspoelen en beheer (tabel 15 in onderzoek van 1977)
Afmetingen open water (m)

Singel-
breedte op
waterlijn

Water-
diepte

Peil
t.o.v.
straat

Talud
plas-
bermen

Tijdstip aanleg open
water

Singel
afstan
d (m)

Singelafstand
bepaald door

Kwalitatieve
waterbeheerder
eisen

Circulatie- en
doorspoelmogelijk-
heden en frequentie

Bron spoelwater
kwaliteit

Opmerking:

Almere-Tussen de
Vaarten

10-25 1,20 1,8 en
2,2

1:5 tijdens BRM en op
profiel brengen tijdens
de WRM

600 en
800m

Stedebouw-
kundig plan

Hoogheemraadsc
hap van
Fleverwaard

Ja via circulatie
gemaal

Hogevaart

Amsterdam-De
Aker

Min. 5m Min.
1.20*

1,9 1:3,5 tijdens BRM en op
profiel brengen tijdens
de WRM

250-
300m

Ontwatering in
combinatie
met ophoging

Dienst
Waterbeheer en
riolering (DWR)

? Ringvaart *de aanleg- en
onderhoudsdiepte dient
0,30m dieper dan de
minimale diepte te zijn (bij
aanleg min. 1,50m)

Haarlemmermeer-
Floriande
(Eilanden)

6 tot 12 1,20 1,20 1:4 Sloot aanbrengen
tijdens BRM en op
profiel brengen tijdens
de WRM

200 Stedebouw-
kundig plan

Hoogheemraad-
schap van
Rijnland

Door middel van een
opstuwgemaal en
stuwen.

Zo min mogelijk. Als
nodig:
Boezem of
Bennebroekertocht

Inlaat van water alleen na
een peildaling van 0,30 m

Zeewolde-
Horsterveld N-
gebied

1,50 1,20 tijdens BRM en op
profiel brengen tijdens
de WRM

? Stedebouw-
kundig plan

Hoogheemraadsc
hap van
Fleverwaard

Spoelen in 14 dagen
Q=60 m3/uur)

Wolderwijd

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

Zie projectbeschrijving in bijlage XIII ? 300 Waterhuishou-
dingsplan en
Stedebouw-
kundig plan

Waterschap de
Maaskant

Voeding van de
hogering 240l/s
(continue) dus 30l/s
per koppelsloten

Centraal plas Koppelsloten: berekening
voor 1:25 jaar met 58mm
regen in 24uur

Ede-Kernhem 6 tot 10m 0,7 tot
1,15*

0,7 tot
1,15

1:2,5 tijdens BRM en op
profiel brengen tijdens
de WRM

400 Bestaand
water

Waterschap
Vallei&Eem

Niet aangegeven ? * 0,7 boven stuwen en
1,15 beneden stuwen.
(maaiveld onder helling)

Roermond-Oolder
Veste

6 tot 14 ? ? Var. BRM en WRM 200 Stedebouw-
kundig plan
+berekening

Waterschap Roer
en Overmaas

Nog niet bekend ?

Dronten-West ? ? Ca.
1,8

? ? ? ? Hoogheemraad-
schap van
Fleverwaard

? ?

Leidschenveen 8 tot 12 1,50 1,20 1:2,5 BRM en WRM ? Stedebouw-
kundig plan

Hoogheemraad-
schap van
Delftland

Circulatie pomp
Stroomsnelheid
0,05m/s in
watergangen

Niet bekend Inlaat van water na een
peildaling van 0,10 m.

Houten 8 tot 16 2 1,20 BRM en WRM ? Stedebouw-
kundig plan

Zuiveringsschap
Hollandse
Eilanden en
Waarden

ja ? ?

Schoonhoven-
Thiendenland

1,50 0,80 BRM en WRM ? Stedebouw-
kundig plan

Zuiveringsschap
Hollandse
Eilanden en
Waarden

Twee Inlaat
Ø200mm

?

(1) Waterdiepte van 20cm op basis van veiligheid volgens de richtlijnen van de Stichting Consument en Veiligheid, weergegeven in het Handboek “Veiligheid van Oppervlaktewater”
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Tabel 16: Rioleringsnormen (tabel 16 in onderzoek van 1977)

ontwerpcriteriaSoort stelsel argumenten
voor de keuze

Berekeningen
gemaakt door:

d.w.a. r.w.a berging
(mm)

Aantal
overstort
en jaar

pomp over
cap.
(mm/uur)

Waking (m)

Opmerking:

Almere-Tussen de
Vaarten

VGS t.p.v.
hoofdwegen (10%)
en RS

VRS:waar het
moet en RS
waar het kan

Oranjewoud ? ? 3,6 0,0* Het RWA van de VRS wordt in
de daluren in de DWA
leeggepompt

Amsterdam-De
Aker

VGS Beleid van DWR DWR ? ? 4* 0,30 * over aangesloten verhard
oppervlak

Haarlemmermeer-
Floriande

VGS met afkoppelen
van verhard
oppervlak

Eis van het
waterschap

Witteveen+
Bos

120 l/inw/etm max
12l/inw/uur

70l/s/ha 4* 0,30 0,30 * over aangesloten verhard
oppervlak

Zeewolde-
Horsterveld N-
gebied

Verbeterd
gescheiden met
afkoppelen van
verhard oppervlak

Keuze van het
waterschap (1)

Grontmij 120 l/inw/etm max
12l/inw/uur
1,5m3/uur/ha voor
bedrijventerrein
t.o.v. bruto
oppervlak

Leidraad riolering,
module c2100,met
bui06 en 07

4* 0,30 w.p. 4,75-
drempel 4,40-
straatpeil 3,55-

* over aangesloten verhard
oppervlak

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

Alleen DWA met
uitzondering van het
centrum (VRS)
afkoppelen van
verhard oppervlak

Keuze van het
hoogheemraads
chap

Arcadis 10l/inw/uur
1,5m3/uur/ha voor
bedrijventerrein
t.o.v. bruto
oppervlak

Leidraad riolering,
module c2100,met
bui07 en 08

2 à 4
mm

Geen
overstort
mogelijk
via DWA

0,20 à
0,30

0,10
overstort op de
lage ring: w.p.
1,80+ max
peilstijging
0,25m

Koppelsloten zijn ontworpen
op 60l/s/ha met overschrijding
kans 1:10 jaar

Ede-Kernhem DWA,
infiltratiekratten en
wadi’s en VGS op
hoofdwegen

Duurzaamheid,
kwaliteit en prijs

DHV 150 l/inw/etm max
12l/inw/uur
0,5m3/uur/ha voor
winkelcentrum t.o.v.
bruto oppervlak

Leidraad riolering,
module c2100,met
bui07

VGS 4mm*
Infiltratiekratten
9,9mm zomer en 3,7
winter, wadi’s 3,7m

0,3+0,3l/h/
inw. (3)

VGS 0,25m * over aangesloten verhard
oppervlak (berging wordt in
een apart riool verzameld om
de alleen de eerste 4mm te
verzamelen)

Roermond-Oolder
Veste

Alleen DWA
afkoppelen van
verhard oppervlak

? Grontmij 150 l/inw/etm
15l/inw/uur

? n.v.t. Maximale toegestane
vullingsgraad DWA is 50%

Dronten-West Verbeterd
gescheiden met
afkoppelen van
verhard oppervlak

Eis van het
waterschap

Witteveen+
Bos

120 l/inw/etm max
12l/inw/uur
1m3/uur/ha voor
bedrijventerrein
t.o.v. bruto
oppervlak

60l/s/ha 4* RWA:42 0,3 0,30 met
herhaling kans
van 1 maal per 2
jaar

Leidschenveen Verbeterd
gescheiden met
afkoppelen van
verhard oppervlak

Keuze van het
hoogheemraad-
schap

Grontmij 120 l/inw/etm Leidraad riolering,
module c2100,met
bui08

4* ? 0,30 0,2 * over aangesloten verhard
oppervlak

Houten Verbeterd gemengd
met Helofytenfilter

Economische
overweging

Grontmij 12l/inw/uur
0,5m3/uur/ha voor
bedrijventerrein
t.o.v. bruto
oppervlak

RWA inw.
0.49mm/hx10uur
RWA bedr.
0,70mm/hx10uur

10 (2) 9
(op de
Helofyte
nfilter)

0,6 Drempel 0,2+
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Schoonhoven-
Thiendenland

Gescheiden
stelsels* met
afkoppelen van
verhard oppervlak

zuiveringschap Ingenieursbu-
reau Kuipers

120 l/inw/etm
0,85m3/h/ha voor
bedrijventerrein

60l/s/ha 4* ? 0,30 0,2 *oorspronkelijk VGS maar
uiteindelijk GS
* over aangesloten verhard
oppervlak

(1) Het waterschap heeft nu aangegeven dat de RWA in de definitieve situatie afgekoppeld moet worden van de DWA en alle water
opgepompt dient te worden op het open water;

(2) uitgangspunt van de gemeente is dat de overstorten alleen aan de rand van het plangebied gesitueerd mogen worden. Door de hydraulische consequenties komt de berging op 10mm.
Bovendien wordt nog een berging van 10 mm gerealiseerd in de Helofytenfilter;

(3) dit als reservecapaciteit voor het verwerken van piekafvoeren en neerslag, volgens de praktijkervaringen niet geheel te vermijden, foutief aangesloten kolken en regenpijpen.
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Tabel 17: Riolerings- diepte, materiaal en maatregelen (tabel 17 in onderzoek van 1977)

materiaal Diameter
(mm)

Min. afschot Min. gronddekking
en max. diepte(m)

fundering Speciale
maatregelen
bij uitvoering

Tijdstip
aanleg

Uitbrengers
op:

Diversen

Almere-Tussen de
Vaarten

d.w.a. PVC
r.w.a. beton

Min. 250
mm

d.w.a. 1:300
r.w.a. 1:500

Min: 1,00 streven
1,20

Grond-
verbetering

bronbemaling BRM riool

Amsterdam-De Aker d.w.a. PVC
r.w.a. beton

Min. 250
mm

d.w.a. 1:300
r.w.a. 1:500

Min: 1,00 streven
1,20

Grond-
verbetering
en palen

WRM put

Haarlemmermeer-
Floriande

d.w.a. PVC
r.w.a. tot 400mm
PVC Groter
beton

Min. 200
mm

d.w.a. 1:300
r.w.a. 1:500

Min: 1,00 streven
1,20
Max:

Evt. grond-
verbetering

bronbemaling BRM riool

Zeewolde-
Horsterveld N-
gebied

d.w.a. PVC
r.w.a. beton

Min. 250
mm

d.w.a. 1:250 eerste
150m, 1:300 tot 300m,
1:500 daarna
r.w.a. 1:500

Min: 1,25
max 3,50

Grond-
verbetering

bronbemaling BRM riool

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

d.w.a. gres
r.w.a. tot 250mm
PVC Groter
beton

d.w.a. 200
r.w.a. 300

d.w.a. 1:300 beginstreng
1:600 transportriool
r.w.a. 1:600

1,30 geen Bronbemaling
met
retourbema-
ling

BRM riool

Ede-Kernhem d.w.a. PP*
r.w.a. tot 300mm
PP Groter beton

Min. 250
mm

d.w.a. 1:250 beginstreng
tot
r.w.a. 1:1000

1,10 geen Horizontale
drainage

BRM riool * op basis van milieubeleid van de
gemeente dus ook geen PVC voor
huis en kolk aansluiting

Roermond-Oolder
Veste

d.w.a. PVC Min. 250
mm

d.w.a. 1:250 eerste
150m, 1:300 tot 300m,
1:500 daarna

Min: 1,00 bij greppel
0,80

Evt. grond
verbetering

Bij diepriool
bronbemaling

BRM riool Bij het aanleggen van het riool
dient de kleilaag niet onderbroken
te worden

Dronten-West d.w.a. PVC
r.w.a. tot 400mm
PVC Groter
beton

Min. 200
mm

d.w.a. 1:300 eerste 75m,
1:500 daarna
r.w.a. 1:500

Min. 1,50 (1) Evt. grond-
verbetering

bronbemaling BRM riool

Leidschenveen d.w.a. PVC
r.w.a. beton

Min. 250
mm

d.w.a. 1:250 eerste
150m, 1:300 tot 300m,
1:333 daarna
r.w.a. 1:500

Min: 1,25
max 3,50

Grond-
verbetering

bronbemaling BRM riool

Houten Gemengd Beton Min. 300 Van 0 tot 250m: 1:250
Van 250 tot 500m: 1:500
Na 500m tot 500 m voor
gemaal: 1:1000
De laatste 500m tot het
gemaal 1:500

Min: 1.40 Grond-
verbetering

bronbemaling BRM riool

Schoonhoven-
Thiendenland

d.w.a. PVC
r.w.a. PVC*

d.w.a. 200
r.w.a. 250

d.w.a. Ø200 1:250,
<Ø250 1:300
r.w.a. 1:750 à1:1000

Min: 1,00 soms 0,90 Grond-
verbetering
(IFCO-
methode)

Horizontale
drainage
(IFCOmetho-
de)

BRM riool Omdat alleen klein diameter

(1) bij begin-/eindstrengen van het RWA-stelsel met kolken of kolkverzamelingen maar zonder huisaansluitingen is de dekking minimaal 1,00m
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Tabel 18: Afkoppelen van verhard oppervlak (tabel bestaat niet in onderzoek van 1977)

Afkoppe-
len van
verhard
oppervlak

Welk verhard oppervalk Percentage
van het
verhard
oppervlak %

Toepassen van
infiltratie-
voorzieningen

Afvoer naar: Wijze van afkoppelen Diversen

Almere-Tussen de
Vaarten

nee n.v.t. n.v.t. nee

Amsterdam-De Aker nee n.v.t. n.v.t. nee

Haarlemmermeer-
Floriande

ja Straten met minder dan 500
vk.bewegingen/dag
En daken langs het water

10-20 nee Open water Water van de daken en van de straten
stroomt via molgoot op maaiveld tot het
open water (en soms worden kolken
aangebracht)

Ondergronds afkoppelen alleen per
perceel toegestaan

Zeewolde-
Horsterveld N-
gebied

nee n.v.t. n.v.t.

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

ja Alles behalve
ontsluitingswegen

95 nee Open water

Ede-Kernhem ja Alles behalve
ontsluitingswegen

95 Ja, wadi’s em
infiltratiekratten

Open water Water van de daken en van de straatkolken
zijn aangesloten op de infiltratiekratten

Er wordt voor alle HWA een put
aangebracht aan de erfgrens. Alle
aansluiting HWA en DWA aangebracht
door de gemeente

Roermond-Oolder
Veste

ja alles nee Door middel van
mobiele pompen
afvoer naar de
Maas

Water van de daken en van de straten
stroomt via molgoot op maaiveld tot het
open water

Dronten-West Woonwijk
niet
industrie-
gebied ja

Industriegebied: daken Woonwijk:0%

Industrie:tot
30%

nee Open water

Leidschenveen ja Straten < 500 vkb/dag naar
en daken langs het water
rechtstreeks naar water
straten >500 vkb/dag < 1000
naar wadi daarna op VGS

Max. 80% Soms IT-strook
(wadi?)

Open water of
wadi

Water van de daken en van de straten
stroomt via molgoot op maaiveld tot het
open water en soms via verzamelde
leidingen

Houten Een
deelplan

Van deelplan
40% van
Vinex-Houten
minder dan
10%

Ja Wadi Open water of
wadi

Schoonhoven-
Thiendenland

ja Straten met minder dan 500
vk.bewegingen/dag
En daken langs het water

50%(1)
50% (2)

nee Open water (1) Via molgoot en leidingen uitmondend
bovenwater

(2) Via riolering (lozen op het open water)

Vkb= verkeersbelastingen
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Tabel 19: terreinafwerking (tabel 18 in onderzoek van 1977)

uitgangssituatie Afwerking openbaar
gebied (m)

Bron grond voor openbaar
gebied

Afwerking privé
tuinen

Bron grond voor privé-
tuinen

plantgaten diversen

Almere-Tussen de
Vaarten

Zandopspuiting Met grond Uit depot (grond uit singels
en cunetten)

Voor zorg
aannemer

Uit depot (grond uit
singels en cunetten)

2x2m tot oude
zeebodem met
gerijpte grond
gevuld

Amsterdam-De Aker Zandopspuiting Met grond Uit depot (grond uit singels
en cunetten)

Voor zorg
aannemer

Uit depot (grond uit
singels en cunetten)

16m3/boom

Haarlemmermeer-
Floriande

met grond Uit depot (grond uit singels
en cunetten)

Voor zorg
aannemer

Uit depot (grond uit
singels en cunetten)

n.v.t.

Zeewolde-Horsterveld
N-gebied

’s-Hertogenbosch-
De Groote Wielen

Ede-Kernhem zand Humusrijk zand
ontgraven tijdens het
BRM

Uit depot Voor zorg
aannemer

Grondverbete-
ring

Roermond-Oolder
Veste

Integrale ophoging
met zand

Afwerking met 0,50m
grond

Teelaarde verwijderd voor
het opspuiten met zand

Voor zorg
aannemer

Teelaarde verwijderd
voor het opspuiten
met zand

Zand
verwijderen

Dronten-West Klei ondergrond Afwerking met grond Uit depot (grond uit singels
en cunetten)

Voor zorg
aannemer

Uit depot (grond uit
singels en cunetten)

n.v.t.

Leidschenveen Ophoging met klei
t.p.v. uitgeefbare
terreinen en zand
t.p.v. straten

Afwerking met grond Uit depot (grond uit singels
en cunetten)

Voor zorg
aannemer

Uit depot (grond uit
singels en cunetten)

Houten Ophoging met klei
t.p.v. uitgeefbare
terreinen en zand
t.p.v. straten

Afwerking met grond Uit depot (grond uit singels
en cunetten)

Voor zorg
aannemer

Uit depot (grond uit
singels en cunetten)

n.v.t.

Schoonhoven-
Thiendenland

Ophoging met veen
t.p.v. uitgeefbare
terreinen en zand
t.p.v. straten

Afwerking met grond -singels Voor zorg
aannemer

Voor zorg aannemer n.v.t.


