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Inleiding 
Aan de Berenhoeksestraat te Aalburg is recent een ‘ruimte voor ruimte’ project met 19 
polderwoningen gerealiseerd. Inmiddels is een uitbreiding op dit plan in ontwikkeling, onder 
de naam Polderzicht. De uitbreiding omvat acht woningen op de percelen 3718 en 3957. In 
deze memo wordt de waterhuishouding hiervoor besproken.  
 
Plangebied 
In bijlage 1 is het plangebied weergegeven. Het plangebied bestaat uit (delen van) de kavels 
3718, 3957 en 3235. Het plangebied wordt begrensd door: 
- de bestaande weg Polderzicht aan de oostzijde,  
- de kavel ten westen van Polderzicht 23, waar een separate ruimtelijke onderbouwing voor 

is opgesteld, 
- de A-watergang aan de zuidzijde 
- het restant van perceel 3235 aan de westzijde. 
Ten behoeve van de ontsluiting wordt een parallelweg aangelegd, die aan de zuidzijde 
middels een wegbrug of duikerconstructie wordt ontsloten. 
 
Uit de Actuele Hoogtekaart van Nederland (AHN2) blijkt dat het maaiveld tussen 1,6 en 1,9 
m+NAP ligt. Langs de watergang is de hoogte circa 1,8 m +NAP. Richting de polder neemt deze 
af naar 1,6 à 1,7 m+ NAP. In figuur 1 is dit weergegeven. Met vrijkomende grond kunnen de 
kavels op gelijk niveau worden gelegd. Er wordt uitgegaan van een weghoogte van 1,8m+NAP 
en een bouwpeil voor de woningen van 2,1m+NAP.  
 

 
Figuur 1: Hoogteligging plangebied (bron: www.ahn.nl)  
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Het peilvak waar het plangebied in ligt kent een zomerpeil van 0,2 m+NAP en een winterpeil 
van 0,1 m+NAP. Aan de zuidzijde van het plangebied ligt een A-watergang. De watergang 
langs polderzicht en de watergang ten noorden van het plangebied zijn B-watergangen. Deze 
twee B-watergangen zijn onderling verbonden door middel van een duiker. Voor de 
waterhuishoudkundige situatie moet de verbinding worden gehandhaafd.  
 

 
Figuur 3: Peilvakken en watergangen (bron: waterschap rivierenland) 
 
Toename verhard oppervlak 
In het beleid van Waterschap Rivierenland is opgenomen dat voor de omvang van het extra 
verharde oppervlak gerekend moet worden met de wegverharding, de bebouwingsoppervlakte 
en 50% van de tuinen. Halfverhardingen zijn daarbij voor 50% afwaterend. 
 
Op de kavels van circa 1000m2 wordt een hoofdgebouw van maximaal 262,5 m2 en een 
bijgebouw van maximaal 125 m2 gebouwd. Het verharde oppervlak per kavel bedraagt dus 
262,5+125+612,5/2 = circa 695 m2. Bij acht te realiseren woningen bedraagt het extra verharde 
particuliere oppervlak dan 5550 m2.  
De openbare weg langs de zes te realiseren kavels wordt gelijkwaardig met de bestaande weg 
Polderzicht uitgevoerd. Deze nieuwe weg wordt 140m lang en 4,1m breed, hierlangs wordt aan 
één zijde een berm van 1m en aan de andere zijde een 2m brede strook met grasbetonstenen 
aangebracht. Het effectief afwaterende oppervlak bedraagt hierdoor circa 715 m2. 
De openbare weg langs de twee noordelijke kavels, wordt in een profiel van 11m ingepast. Er 
zijn geen concrete plannen voor een toekomstige uitbreiding, maar de ontwikkelaar wil daar 
geen beperkingen toe creëren. Voor het wegprofiel is nu uitgegaan van een wegbreedte van 
5m met daarnaast 2m grasbetonstenen. Als in de toekomst het profiel van de weg wordt 
aangepast, dient dit binnen het dan te ontwikkelen plan te worden gecompenseerd. Het 
effectief afwaterende oppervlak bedraagt hierdoor circa 390 m2. 
 
Het effectief afwaterende oppervlak bedraagt totaal 5550 m2 + 715 m2 + 390 m2 = 6655 m2. 
Hierop mag 500 m2 vrijstelling worden toegepast. Dit resulteert in 6155 m2 
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Wateropgave en bergingsvoorziening 
De wateropgave is bepaald aan de hand van een te bergen hoeveelheid neerslag bij de 
maatgevende neerslagstatistiek. Het waterschap hanteert de volgende kengetallen. 
T=10+10%  43,6 mm x 6155 m2 = 268 m3  
T=100+10% 66,4 mm x 6155 m2 = 409 m3  
 
Er worden in het plangebied geen watergangen gedempt. De waterberging wordt gerealiseerd 
door de bestaande A-watergang ten zuiden van het plangebied, de B-watergang langs 
Polderzicht en de B-watergang aan de noordzijde van het plangebied te verbreden. De 
gemeente Aalburg gaat uit beheerstechnisch oogpunt niet akkoord met de realisatie van een 
plasberm met banket. Daarom wordt de wateropgave in een ‘traditionele’ 
watergangverbreding gezocht. 
 
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de vormgeving van de profielen (bijlage 2). 
A-watergang 
- Nieuw talud aan planzijde 1:2 
- Bodemniveau A-watergang handhaven 
- Maximale breedte op insteek bedraagt 8m 
- Onderhoudsroute aan planzijde 
- Onderhoudspad 5m 
- Onderhoud uit te voeren door waterschap 
B-watergang langs Polderzicht 
- Nieuw talud aan planzijde 1:2 
- Bodemniveau B-watergangen 0,5m beneden zomerpeil 
- Tweezijdig onderhoud vanaf woonstraat/berm 
- Onderhoud uit te voeren door gemeente 
B-watergang noordzijde 
- Nieuw talud aan planzijde 1:2 
- Bodemniveau B-watergang handhaven 
- Duiker op particuliere kavel handhaven (beperkende regels opnemen) 
- Onderhoud uit te voeren door particulier (onderhoudspad wordt mee uitgegeven) 
 
De berekening van de waterberging en benodigde verbreding is in bijlage 3 opgenomen. 
 
De uitbreiding van het wateroppervlak (ca 1165 m2) vraagt een wateropgave van: 
T=10+10%  43,6 mm x 1165 m2 = 51 m3  
T=100+10% 66,4 mm x 1165 m2 = 77 m3  
 
Uit de kwelberekening (zie verderop) blijkt dat deze toeneemt met 4,4mm/dag. Bij een te 
ontgraven oppervlakte van 1165 m2 en een zesdaagse hoogwatergolf resulteert dit in een 
extra bergingsopgave van 31 m3. 
 
Samenvattend dient dus de volgende berging in het plangebied te worden gerealiseerd: 
T=10+10% 268 m3 + 51 m3 + 31 m3 = 350 m3 
T=100+10% 409 m3 + 77 m3 + 31 m3 = 517 m3 
 
Kwelberekening 
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 
- Formule van Mazure   q(x) = (Hrivier – Hpolder) / c ) * e-x/√(kDc) 
- T=10 rivierstand (Hrivier)   3,5m+ NAP (volgens opgave WSRL) 
- Winterpeil (Hpolder)    0,1m+NAP 
- Hydraulische weerstand deklaag (c)  100 dagen per meter deklaag 
- Afstand tot primaire waterkering (x) 900m  
- Doorlatendheid watervoerend pakket (kD) 1000 m2/d 
- Minimale dikte deklaag (D)   ca. 0,7m (bevestigd door boring B02) 

 
De bodem van de B-watergang wordt ontworpen op 0,5m beneden het zomerpeil. Bij een 
zomerpeil van 0,2 m+NAP ligt de bodem dus op 0,3 m-NAP. Hier wordt de deklaag dus 2,1m 
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afgegraven, waardoor de kleilaag (plaatselijk) verdwijnt. Wij adviseren deze deklaag opnieuw 
aan te brengen met een minimale dikte van 1,0m. Hierdoor blijft een redelijke weerstand 
bestaan. Op plaatsen waar een dikkere kleilaag aanwezig is neemt de weerstand van de 
deklaag wel af. Uitgaande van de kleilaagdikte van 2,0m ter plaatse van boring B14 uit het 
verkennend bodemonderzoek (zie bijlage 2), is de huidige kwel op 2,4 mm/dag berekend. 
 
Uitgaande van een minimale toekomstige kleilaagdikte van 1,0m onder de bodem die op circa 
0,3m-NAP ligt ontstaat een weerstand van de deklaag van 100 dagen. De kwel neemt dan van 
2,4mm/dag toe tot 6,8mm/dag. Dit is een toename van 4,4mm/dag. 
 
Het bouwen met kelders of kruipruimten wordt afgeraden. De bouwaanvragen moeten 
worden getoetst op het niet doorbreken en voldoende in standhouden van de deklaag. 
 
Vuilwaterriolering 
De vuilwaterriolering wordt niet in deze opdracht ontworpen. Dit behoort tot de 
besteksuitwerking van het plan. Omdat er sprake is van een kwelgebied met een dunne 
deklaag heeft het de voorkeur om de deklaag zo min mogelijk te doorgraven. Bij het ontwerp 
van de vuilwaterriolering moet rekening worden gehouden met: 
- Er worden 8 woningen gerealiseerd. Op basis van de richtlijnen uit de Leidraad Riolering 

wordt een droogweerafvoer van 30 l/inw/uur verwacht. In totaal is dit dus 0,24 m3/uur. 
- De woningen kunnen worden aangesloten op het bestaande vuilwaterriool in de straat 

Polderzicht. Het riool heeft voldoende capaciteit om deze geringe hoeveelheid af te 
voeren. 

- Als de kleilaag worden doorbroken, dient deze te worden hersteld met zwelklei. 
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Verbreding B-watergang (langs bestaande weg Polderzicht)

lengte 140 m

maaiveld 1.80 NAP

zomerpeil 0.20 NAP drooglegging zp 1.60 m

T=10+10% peil 0.50 NAP drooglegging T=10+10% 1.30 m

T=100+10% peil 0.65 NAP drooglegging T=100+10% 1.15 m

Waterschijf T=10 0.30 m

talud 1 : 2.0

huidig talud (tbv bepaling verbreding) 1 : 1.0

gemiddelde waterlijn in berging bij T=10+10% 5.72 m

watergangverbreding op maaiveld 7.35 m

berging T=10+10% 240 m3

berging T=100+10% 361 m3

Verbreding A-watergang

lengte 85.00 m tot einde perceel

maaiveld 1.80 NAP

zomerpeil 0.20 NAP drooglegging zp 1.60 m

T=10+10% peil 0.50 NAP drooglegging T=10+10% 1.30 m

T=100+10% peil 0.65 NAP drooglegging T=100+10% 1.15 m

Waterschijf T=10 0.30 m

talud 1 : 2.0

huidig talud (tbv bepaling verbreding) 1 : 2.0

gemiddelde waterlijn in berging bij T=10+10% 1.70 m

watergangverbreding op maaiveld 1.70 m max 8m - huidige breedte 6,3m

berging T=10+10% 43 m3

berging T=100+10% 65 m3

B-watergang noordzijde

Lengte watergang 65.0 m

maaiveld 1.80 NAP

zomerpeil 0.20 NAP drooglegging zp 1.60 m

T=10+10% peil 0.50 NAP drooglegging T=10+10% 1.30 m

T=100+10% peil 0.65 NAP drooglegging T=100+10% 1.15 m

Waterschijf T=10 0.30 m

talud 1 : 2.0

Aanname huidig talud (tbv bepaling verbreding) 1 : 1.0

gemiddelde waterlijn in berging bij T=10+10% 3.40 m

watergangverbreding op maaiveld 5.00 m

berging T=10+10% 66 m3

berging T=100+10% 99 m3

TOTAAL WATEROPGAVE

berging T=10+10% 350 m3

berging T=100+10% 525 m3


