
Toelichting watertoets  
Rijksstraatweg te Sleeuwijk 

projectnr. 231278.03 
revisie 02 
10 januari 2011 

 
 
 

Opdrachtgever 
 
Woonlinie 
Postbus 51 
4285 ZH WOUDRICHEM 

 

datum vrijgave  beschrijving revisie 02  goedkeuring  vrijgave 

januari 2011  definitief  M.L.M. Stabel  
E.H. Oude 
Weernink 

 



 
 

 projectnr. 231278.03 Toelichting watertoets 
 10 januari 2011,  revisie 02 Rijksstraatweg te Sleeuwijk 
   

 blad 1 van 18 Water en Klimaat 

Inhoud Blz. 
 

1 Inleiding 2 

2 Huidige situatie 3 
2.1 Algemeen 3 
2.2 Maaiveldhoogte 3 
2.3 Bodem 4 
2.4 Grondwater 4 
2.5 Kwel 5 
2.6 Ontwatering plangebied 6 
2.7 Infiltratiecapaciteit bodem 6 
2.8 Hemelwater- en vuilwaterafvoer 6 
2.9 Oppervlaktewater 6 
2.10 Waterkeringen 8 
2.11 Kabels en leidingen 8 

3 Beleid 10 

4 Overleg waterbeheerders 12 
4.1 Waterschap Rivierenland en Gemeente Werkendam 12 

5 Toekomstige situatie 14 
5.1 Oppervlakteverdeling plangebied 14 
5.2 Waterkwaliteit 15 
5.3 Waterkwantiteit 15 
5.4 Drooglegging 17 
5.5 Ontwatering 17 
5.6 Kwel 17 
5.7 Beheer en onderhoud 17 

6 Vergunningen en ontheffingen 18 
 
Bijlage 1 Locaties boringen en peilbuis bodemonderzoek Oranjewoud 
Bijlage 2 Profielbeschrijvingen boringen 
Bijlage 3 Overzicht te verbreden watergang en dwarsprofielen 
Bijlage 4 Dwarsprofielen te verbreden watergang 



 
 

 projectnr. 231278.03 Toelichting watertoets 
 10 januari 2011,  revisie 02 Rijksstraatweg te Sleeuwijk 
   

 blad 2 van 18 Water en Klimaat 

1 Inleiding 

Woonlinie is voornemens om op de locatie Rijksstraatweg 180 in het zuidwesten van 
Sleeuwijk maximaal 4 woningen en een autogaragebedrijf met parkeerplaatsen te 
ontwikkelen. Het projectgebied wordt omsloten door de Transvaal, de Rijksstraatweg en 
een verbindingsweg tussen beide straten. In het vigerende bestemmingsplan is de 
voorgenomen ontwikkeling niet toegestaan. Om de ontwikkeling van de locatie mogelijk 
te maken, dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Onderdeel van de procedure 
is het doorlopen van een watertoets. 
 
In deze waterparagraaf wordt de huidige- en toekomstige situatie beschreven. Voor de 
toekomstige situatie wordt beschreven welke maatregelen genomen moeten worden voor 
het watersysteem om te voldoen aan het landelijke- en het waterschapsbeleid. 
 
Na telefonisch overleg en een aanvullende mail van mevrouw H. De Jager (waterschap 
Rivierenland) op vrijdag 26 november 2010 is de rapportage aangepast. 
 
Na overleg met de gemeente Werkendam over de breedte van de onderhoudspad langs de 
watergang is de rapportage op 10 januari 2011 aangepast. 
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2 Huidige situatie 

2.1 Algemeen 

Het plangebied bevindt zich aan de zuidwest zijde van de kern van Sleeuwijk. Het 
plangebied wordt begrensd door de Transvaal in het westen, de Rijksstraatweg in het 
zuiden en aan de noordoostzijde door een verbindingsweg dient tussen beide wegen. De 
oppervlakte van het plangebied is circa 7.500 m2. In de huidige situatie is in het 
plangebied  een woning met schuur aanwezig en het overige deel van het plangebied  is 
onbebouwd. 
 

 
Figuur 1 Luchtfoto plangebied Rijksstraatweg 180, Sleeuwijk (bron: Google maps) 

2.2 Maaiveldhoogte 

De hoogte van het maaiveld in het plangebied varieert van circa NAP - 0,60 m in het 
zuidoosten van het plangebied tot circa NAP +0,10 m rondom de aanwezige woning. 
In onderstaande foto is het hoogteverschil tussen het perceel van de woning en het 
grasland goed te zien. 
 

 
Figuur 2 Foto plangebied  

N 
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2.3 Bodem 

Boringen Dino-loket 
In het Dino-loket van TNO zijn een aantal grondboringen in de omgeving (circa 100 m) van 
het plangebied gevonden. De boringen geven inzicht in de bodemopbouw tot 15 m -mv. In 
onderstaande tabel is de globale bodemopbouw weergegeven. 
 
Tabel 1 Globale bodemopbouw (bron: Dino-loket) 

Diepte m - mv. Diepte t.o.v. NAP Bodemopbouw 
0 - 0,5 -0,25 / -0,75 zand 

0,5 - 1,0 -0,75 / -1,25 klei 
1,0 - 4,5 -1,25 / -4,75 klei en veen 
4,5 - 8,5 -4,75 / -8,75 klei 
8,5 - 9,5 -8,75 / -9,75 veen 

9,5 - 10,5 -9,75 / -10,75 klei 
10,5 - 15 -10,75 / -15,25 zand 

 
Bodemonderzoek Oranjewoud 
Tijdens de veldwerkzaamheden door Oranjewoud in mei 2010 zijn verspreid over het 
plangebied 10 boringen tot 0,5 m -mv. , 2 boringen tot het grondwaterniveau (max. 2 m -
mv.) en 1 peilbuis met filterstelling van 2,0 tot 3,0 m -mv. geplaatst. In bijlage 1 zijn de 
locaties van de boringen en de peilbuis opgenomen, in bijlage 2 zijn de 
profielbeschrijvingen opgenomen.  
 
Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot 0,7 a 1,5 m - mv. uit zeer fijn tot matig 
fijn zand bestaat. Vervolgens bestaat de bodem tot 1,0 a 2,0 m - mv. uit klei. Van 1,0 a 2,0 
m - mv. tot de maximaal geboorde diepte van 3,0 m -mv. is veen aangetroffen. 
 
Bodemkaart 
Op de digitale bodemkaart (www.bodemdata.nl) is de bodem weergegeven binnen het 
plangebied. De bodem bestaat uit kalkhoudende poldervaaggronden: zavel en lichte klei. 

2.4 Grondwater 

Bodemkaart 
Op de digitale bodemkaart (www.bodemdata.nl) is vastgesteld welke grondwatertrap er 
voorkomt.  In het plangebied komt grondwatertrap III voor met een GHG van 25 - 40 cm - 
mv. en een GLG van 80 - 120 cm - mv. 
 
Bodemonderzoek Oranjewoud 
Tijdens de veldwerkzaamheden door Oranjewoud in mei 2010 is op 2 verschillende 
tijdstippen de grondwaterstand in peilbuis 13 gemeten (locatie peilbuis in bijlage 1). Op 
18 mei 2010 lag de grondwaterstand op 102 cm - mv. en op 31 mei 2010 lag de 
grondwaterstand op 98 cm - mv. Gezien het tijdstip van het jaar, eind mei, en de 
voorkomende grondwatertrap kan worden verwacht dat de grondwaterstanden in het 
winterhalfjaar hoger zullen liggen dan deze waarnemingen. 
 
Peilbuis Dino-loket 
In het Dino-loket van TNO zijn geen bruikbare peilbuizen in de omgeving (circa 500 m) van 
het plangebied gevonden. Op circa 1500 m afstand van het plangebied nabij Werkendam 
is een peilbuis gevonden welke een lange tijd is waargenomen.  
 

http://www.bodemdata.nl)
http://www.bodemdata.nl)
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Figuur 3: Grondwaterstand t.o.v. NAP (bron: Dino-loket) 
 
De maaiveldhoogte ter plaatse van de peilbuis is NAP +0,35 m. Het filter van de peilbuis 
ligt op circa 1,5 - 2,0 meter beneden maaiveld. Uit de waarnemingen blijkt dat de hoogste 
grondwaterstand ter plaatse van de peilbuis tijdens de gemeten periode op (NAP +0,20 m) 
circa 15 cm beneden het maaiveld lag. Verwacht wordt dat deze hoogste grondwaterstand 
(0,15 m - mv.) ongeveer overeenkomt met de hoogste grondwaterstand in het plangebied. 
 
Het plangebied is niet in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied gelegen. 

2.5 Kwel 

De hoge grondwaterstanden uit de peilbuis in Dino-loket duiden op kwel. Het gebied 
rondom de kernen van Sleeuwijk en Werkendam wordt in het Waterplan Werkendam 
omschreven als een gebied waar relatief veel kwel optreedt. Op de zandbanenkaart van 
waterschap Rivierenland (figuur 4) is te zien dat in het grootste deel van het plangebied 
een deklaag aanwezig is met een dikte van circa 2,0 tot 2,5 m. 
 

 
Figuur 4: Zandbanenkaart met dikte deklaag (bron: waterschap Rivierenland) 
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2.6 Ontwatering plangebied 

Verwacht wordt dat de hoogste grondwaterstand in het plangebied op circa NAP -0,10 m a 
-0,15 m ligt op basis van de peilbuis uit Dino-loket en de voorkomende grondwatertrap. 
Het perceel heeft een hoogte van circa NAP +0,1 m. De betekent dat de 
ontwateringsdiepte van het perceel slechts enkele decimeters bedraagt. 

2.7 Infiltratiecapaciteit bodem 

Op basis van de hoge grondwaterstanden en de kleilagen die voorkomen in de bovenste 
11 meter van de bodem in het plangebied wordt geconcludeerd dat de infiltratiecapaciteit 
van de bodem slecht is. Onder deze slecht doorlatende laag bevind zich een zandpakket 
wat naar verwachting een betere doorlatendheid heeft. 

2.8 Hemelwater- en vuilwaterafvoer 

Hemelwater zal in de huidige situatie vanwege de kleiige bodem slecht infiltreren en 
grotendeels afstromen richting de watergang evenwijdig aan de Transvaal. 
 
In de omgeving van het plangebied is drukriolering aanwezig. In onderstaande figuur is 
de ligging van de drukriolering aangegeven. 
 

 
Figuur 5: Ligging drukriolering omgeving plangebied (bron: gemeente Werkendam) 

2.9 Oppervlaktewater 

Watersysteem Sleeuwijk 
De watergangen binnen Sleeuwijk liggen als een ring om de oude kern heen. Het grootste 
gedeelte van Sleeuwijk voert via de Bijtelskil in zuidelijke richting af naar het landelijk 
gebied. Ten zuiden van Sleeuwijk loopt het afwateringskanaal, dat een KRW-waterlichaam 
is. De watergang gelegen aan de overzijde van het plangebied (ten westen van de 
Transvaal) is onderdeel van de afvoerroute voor het water afkomstig uit de kern van 
Sleeuwijk. Het watersysteem is weergegeven in de figuren 6 en 7. 
 

Drukriolering 
diameter 63 mm 

Drukriolering 
diameter 75 mm 

Duiker rond 500 

Duiker rond 500 mm 
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Figuur 6: Watersysteem Sleeuwijk (bron: Waterplan Werkendam) 
 
Watersysteem plangebied 
Het plangebied ligt in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland. De ontwikkeling 
ligt in peilgebied AL PG 29 met een zomerpeil van NAP -1,30 m en een winterpeil van NAP -
1,50 m. 
Binnen de grenzen van het plangebied bevinden zich legger watergangen zoals te zien is 
in figuur 7. De watergang in het plangebied betreft een C-watergang (figuur 8). De 
watergang heeft een gemiddelde breedte op zomerpeil van circa 2,35 m en een lengte van 
circa 143 m. In de C-watergang is een duiker aanwezig (figuur 5) deze heeft alleen de 
functie om de watergang te verbinden onder de gronddam die nu aanwezig is om het 
braakliggende perceel te kunnen betreden. De C-watergang is doormiddel van een duiker 
rond 500 mm verbonden (figuur 5) met de watergang aan de westzijde van de Transvaal 
gelegen. Dit is een A-watergang (zie figuur 9) en maakt onderdeel uit van de hemelwater 
afvoerroute van Sleeuwijk richting het zuidelijk gelegen afwateringskanaal. 
 

 
Figuur 7: Watergangen waterschap Rivierland (Bron: Waterschap Rivierenland) 
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Figuur 8: Bestaande C-watergang rondom plangebied Rijkstraatweg 180 
 

 
Figuur 9: Bestaande A-watergang ten westen van Transvaal 

2.10 Waterkeringen 

In het plangebied en in de directe omgeving liggen geen waterkeringen. 
 

2.11 Kabels en leidingen 

Langs de noordoost- en westzijde het plangebied is drukriolering aanwezig (figuur 5). 
Langs de noord-, oost- en zuidwestzijde van het plangebied is een gasleiding aanwezig. 
Op figuur 10 is de ligging van de gasleiding (blauwe lijn) te zien. 
 

Transvaal 

Zp  NAP - 1,3 m  

1:1 1:1 
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Figuur 10: Ligging gasleiding (Bron: Intergas) 

Gasleiding 
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3 Beleid 

Europees- en rijksbeleid water 
Directe aanleiding voor het kabinetsstandpunt �Anders omgaan met water, waterbeleid in 
de 21e eeuw� (WB21)�, is de zorg over het toenemende hoogwater in de rivieren, 
wateroverlast en de versnelde stijging van de zeespiegel. Het kabinet is van mening dat er 
een aanscherping in het denken over water dient plaats te vinden. Nadrukkelijker zal 
rekening moeten worden gehouden met de (ruimtelijke) eisen die het water aan de 
inrichting van Nederland stelt.  
 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is afgesproken dat water een medesturend 
aspect is binnen de ruimtelijke ordening en dat het watersysteem �op orde� moet worden 
gebracht. Dit betekent dat het watersysteem robuust en veerkrachtig moet zijn en moet 
voldoen aan de normen voor wateroverlast, nu en in de toekomst. In het Nationaal 
Bestuursakkoord Water-actueel (2008) is wederom afgesproken om het watertoetsproces 
te doorlopen bij alle waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en besluiten 
van rijk, provincies en gemeenten. 
 
Het Watertoetsproces is verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening (2003). Met 
de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 ter vervanging van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening (WRO) is de wettelijk verplichte werkingsfeer van het 
Watertoetsproces beperkt tot bestemmingsplannen, inpassingsplannen, projectbesluiten 
en buitentoepassingsverklaringen. Bij landelijke, provinciale en gemeentelijke 
structuurvisies is het Watertoetsproces geen voorgeschreven onderdeel meer, maar in de 
praktijk zal daarbij ook de inbreng van de waterbeheerder gevraagd worden. 
 
Voor gemeenten en waterschappen geldt dat sinds 2006 het gemeentelijk waterplan (incl. 
de basisinspanning riolering, mogelijke optimalisaties en de grondwaterproblematiek) 
opgesteld moet zijn. Hierbij dienen de partijen rekening te houden met de ruimteclaims 
voortvloeiend uit de toepassing van de (werk)normen. Sinds eind 2009 moeten de 
waterplannen van de waterbeheerders (waterkwaliteitsdoelen) gereed zijn. De watertoets 
vormt een waarborg voor de inbreng en kwaliteit van water in de ruimtelijke ordening.  
 
Het ontwerp van het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota 
Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande Nota's Waterhuishouding. Het 
Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van het wetsvoorstel Waterwet dat in 2009 in 
werking is getreden. Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale 
waterbeleid. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor 
de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. Belangrijke onderdelen van het 
Nationaal Waterplan zijn het nieuwe beleid op het gebied van waterveiligheid, het beleid 
voor het IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en de Stroomgebiedbeheerplannen op 
grond van de KRW. 
 
De basisprincipes van bovengenoemd beleid zijn: meer ruimte voor water en het 
voorkomen van afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd. Dit is in WB21 
geconcludeerd in de twee drietrapsstrategieën voor: Waterkwantiteit (vasthouden, 
bergen, afvoeren) en Waterkwaliteit (schoonhouden, schoon en vuil scheiden, zuiveren). 
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Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. In de Waterwet zijn alle 
vergunningen betreffende 'water' opgenomen. Met de Waterwet zijn Rijk, waterschappen, 
gemeenten en provincies beter uitgerust om wateroverlast, waterschaarste en 
waterverontreiniging tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het toekennen van functies 
voor het gebruik van water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, 
industrie en recreatie. Afhankelijk van de functie worden eisen gesteld aan de kwaliteit en 
de inrichting van het watersysteem. 
 
De Watertoets 
Onderdeel van het rijksbeleid is de invoering van de watertoets. De watertoets dient te 
worden toegepast op nieuwe ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, 
inpassingsplannen, projectbesluiten en buitentoepassingsverklaringen. Als een 
gemeente een ruimtelijk plan wil opstellen, stelt zij de waterbeheerder vroegtijdig op de 
hoogte van dit voornemen. De waterbeheerders stellen dan een zogenaamd wateradvies 
op. Het ruimtelijk plan geeft in de waterparagraaf aan hoe is omgegaan met dit 
wateradvies.  
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4 Overleg waterbeheerders 

4.1 Waterschap Rivierenland en Gemeente Werkendam 

In het kader van de watertoets is overleg gevoerd met Waterschap Rivierenland en de 
gemeente Werkendam (12 juli 2010). Tijdens het overleg zijn de volgende 
aandachtspunten, uitgangspunten en randvoorwaarden met het waterschap en de 
gemeente besproken: 
 
Waterberging 

• Ten aanzien van de benodigde waterberging die nodig is door de toename van 
het verharde oppervlak is het uitgangspunt de reeds bestaande watergang aan 
de buitenkant te verbreden. Indien dit niet haalbaar is wordt gekeken naar een 
alternatieve vorm van waterberging. 

• Met de vuistregel 436 m3/ha verhard oppervlak wordt de benodigde 
waterberging berekend. 

• De maximaal toelaatbare peilstijging bedraagt 0,3 m op zomerpeil. 
• Een aandachtspunt bij de verbreding van de watergang is de ligging van het 

drukriool direct naast de watergang, deze zal mogelijk verplaatst moeten worden. 
 
Watersysteem 

• De watergang in het plangebied staat op de legger als zijnde een C-watergang.  
• Omdat het waterschap geen leggerprofielen van de watergang heeft is het advies 

van het waterschap is om deze op een aantal locaties in te meten. 
• De duikers zijn rond 500 mm volgens het beheerbestand van de gemeente. De 

diepteligging is onbekend, ook hierbij geldt het advies om deze in te meten. 
• Wanneer de duiker die nu in de watergang ligt geen essentiële functie heeft kan 

deze wat betreft het waterschap weggehaald worden.  
• De ontwikkeling ligt in peilgebied AL PG 29 met een zomerpeil van NAP -1,30 

m en een NAP -1,50 m. 
 

Onderhoud 
• Wanneer de watergang  verbreed wordt zal de watergang de B-status moeten 

krijgen. Onderhoud van een B-watergang wordt uitgevoerd door de aanliggende 
perceeleigenaren of de gemeente. Hierover dienen afspraken gemaakt te worden. 

• Bij de dimensionering van de watergang moet rekening worden gehouden met 
onderhoud van de watergang (in overleg gemeente).  

• Het waterschap gaat uit van een maximale afstand van circa 8 meter van insteek 
tot insteek bij eenzijdig onderhoud van de watergang. 

 
Grondwater/kwel situatie 

• Sleeuwijk staat bekend staat als een gebied waar kwel en grondwateroverlast 
kan voorkomen. 

• De gemeente en het waterschap hebben geen peilbuizen in of in de buurt van het 
plangebied, aangeraden wordt om een peilbuis in het gebied te plaatsen om de 
grondwaterstand over een lange periode te monitoren. 

• De ontwikkeling moet waterneutraal gebouwd worden.  
• Wanneer er kwel en een hoge grondwaterstand wordt aangetroffen, kan gekozen 

worden voor het ophogen van het plangebied of kruipruimteloos bouwen. 
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Hemelwaterafvoer 
• De hemelwaterafvoer van de daken van de garage en de woningen wordt 

afgevoerd naar de te verbreden watergang. De minimale diameter van een 
hemelwaterleiding is 315 mm wanneer het een gemeentelijk riool wordt. Het 
dakwater van de garage of een woning kan ook met een particuliere leiding op 
eigen terrein afgevoerd worden naar de watergang, dan is de keuze van de 
diameter vrij.  Als er meerdere woningen op een leiding aangesloten worden in 
openbaar terrein, dan komt deze bij de gemeente in beheer en is 315 mm de 
minimale diameter. Het aansluiten van meerdere woningen op een leiding op 
particulier terrein wordt door de gemeente afgeraden om discussies over beheer 
en onderhoud tussen bewoners te voorkomen. 

• De parkeerplaatsen van de garage worden met afschot richting de berm 
aangelegd zodat het hemelwater via een bermpassage afstroomt naar de 
watergang.   

• Het waterschap adviseert geen uitlogende bouwmaterialen te gebruiken bij de 
bouw. 

 
Riolering 

• De gemeente adviseert de garage te voorzien van een aparte pompput/drukriool 
en deze aan te sluiten op het bestaande rioolsysteem.  

• Hemelwater mag niet worden afgevoerd naar het drukriool. 
• De werkplaats van de garage mag niet afstromen naar het oppervlaktewater maar 

dient naar de vuilwaterriolering afgevoerd te worden. Het (schone) dakwater 
afkomstig van de garage wordt wel naar het oppervlaktewater afgevoerd. 

• De capaciteit van het ontvangende rioleringsysteem moet nog aangetoond 
worden (door de gemeente) doormiddel van een berekening. 
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5 Toekomstige situatie 

Woonlinie is voornemens om op de locatie Rijksstraatweg 180 in het zuidwesten van 
Sleeuwijk maximaal 4 woningen en een autogaragebedrijf met parkeerplaatsen te 
ontwikkelen. In onderstaande figuur is een voorlopig ontwerp van de voorgenomen 
ontwikkeling weergegeven. 
 

 
Figuur 11: Voorlopig ontwerp Rijksstraatweg 180 Sleeuwijk 

5.1 Oppervlakteverdeling plangebied 

Het totale verhard oppervlak voor de het plangebied in de toekomstige situatie bedraagt 
circa 3.302 m2. In onderstaande tabel is de onderverdeling van het verhard en onverhard 
oppervlak te zien (hierin is de groenstrook met waterpartij langs de Transvaal niet 
meegenomen). Gerekend is met een verharding percentage voor de percelen van de 
woningen van 60% en voor de garage van 80%. 
 
Tabel 2 Toekomstige oppervlakteverdeling plangebied 
Gebied Verhard oppervlak (m2) Onverhard oppervlak (m2) 
Perceel bestaande woning 
(60% verhard) 

380 254 

Perceel nieuwe woning 1 
(60% verhard) 

263 175 

Perceel nieuwe woning 2 
(60% verhard) 

288 192 

Perceel garage  
(80% verhard) 

2.371 593 

Totaal verhard/onverhard 3.302 1.214 
Totaal plangebied (exclusief groenstrook)                              4.516 
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Bij de berekening van de hoeveelheid extra waterberging moet gekeken worden naar de 
toename van het verhard oppervlak (uitgangspunt waterschap Rivierenland).  De toename 
van het verhard oppervlak bedraagt 3.302 m2 - 380 m2 = 2.922 m2. 

5.2 Waterkwaliteit 

Afkoppelen 
Het hemelwater dat terecht komt op de bebouwing wordt beschouwd als schoon wanneer 
geen uitlogende bouwmaterialen gebruikt worden. Dit 'schone hemelwater' kan direct 
afgevoerd worden naar de watergang langs het plangebied. Het hemelwater dat valt op de 
bestrating/parkeerplaatsen wordt beschouwd als matig vervuild en kan onder afschot via 
een voldoende brede berm (bermpassage) afstromen naar de watergang. 

5.3 Waterkwantiteit 

Vuilwater 
De garage wordt voorzien van een aparte pompput/drukriool en deze wordt aangesloten 
op het bestaande drukrioolsysteem dat te zien is in figuur 5. De vuilwaterafvoer van de 
woningen wordt ook aangesloten op de drukriolering. De capaciteit van het ontvangende 
rioleringsysteem moet nog aangetoond worden (door de gemeente) doormiddel van een 
berekening. 
 
Berging Hemelwater 
De hemelwaterafvoer van de daken van de garage, de woningen en de verharding van de 
parkeerplaatsen wordt afgevoerd naar de te verbreden C-watergang langs het plangebied. 
De verbrede watergang zal de B-status krijgen. De toename van het verhard oppervlak van 
de ontwikkeling bedraagt 2.922 m2. Op basis van de vuistregel van 436 m3 waterberging 
per hectare verhard oppervlak moet er 127 m3 water geborgen kunnen worden. Op basis 
van de maximaal toelaatbare peilstijging van 0,3 m op zomerpeil moet er in totaal circa 
425 m2 extra water (exclusief taluds) worden gegraven. 
 
Het extra wateroppervlak wordt gecreëerd door een deel van de watergang te verbreden 
met een natuurvriendelijke oever (plas/dras berm) naar de buitenzijde (zijde Transvaal). 
Ook wordt de gronddam met duiker die in de watergang aanwezig is (zie figuur 5) 
verwijderd. De gronddam heeft in de toekomstige situatie geen functionaliteit meer. Het 
verwijderen van de gronddam resulteert in extra oppervlaktewater gecreëerd en een 
betere doorstroming. 
 
Door het verwijderen van de gronddam zal de nieuwe watergang een lengte krijgen van 
circa 155,5 m. Om de 425 m2 extra berging te creëren moet de bestaande watergang 
verbreed worden. De watergang kan over een lengte van circa 135,5 m verbreed worden 
op zomerpeilniveau. Het overige deel van de watergang kan niet verbreed worden omdat 
langs dit deel (circa 20 m) een gasleiding en een weg aanwezig is. 
 
Indicatie toekomstig profiel te verbreden watergang 
Om aanvullende waterberging te realiseren wordt de watergang aan 1 zijde (zijde 
Transvaal) verbreed met een plas/dras berm. Het nieuwe talud aan de verbrede zijde zal 
1:1,5 worden (eis waterschap Rivierenland). Het talud aan de zijde van het plangebied 
blijft gehandhaafd (1:1). De bodemhoogte van de watergang zal gehandhaafd blijven. De 
plas/dras berm zal een bodemhoogte krijgen van NAP -1,60 waardoor er in de zomer circa 
30 cm en in de winter 10 cm water zal staan.  
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De breedte op insteek mag maximaal 8 m bedragen waardoor de watergang eenzijdig 
onderhouden kan worden vanaf de zijde van de Transvaal.  Een indicatief dwarsprofiel van 
de verbreedde watergang is te zien in figuur 12. In bijlage 3 is een overzicht van de te 
verbreden watergang en de ligging van de dwarsprofielen opgenomen. In bijlage 4 zijn de 
dwarsprofielen opgenomen. 
 

 
Figuur 12: Indicatie toekomstig dwarsprofiel watergang langs plangebied 
 
Aandachtspunt bij de verbreding is de ligging en benodigde verplaatsing van de 
drukriolering. 
 
In onderstaande tabel is een inschatting van de waterberging in de toekomstige situatie 
weergegeven op basis van een inmeting van de watergang en de beschikbare ruimte. 
 
Tabel 3: Inschatting toekomstige berging in watergang langs plangebied 

 

Deel watergang Lengte 
(m) 

Breedte op 
zomerpeil (m) 

Beschikbaar 
bergend 

wateroppervlak 
op zomerpeil 

(m2) 

Extra te 
realiseren 
bergend 

wateroppervlak 
op zomerpeil 

(m2) 
Bestaande watergang (huidige situatie) 

Bestaande berging in 
watergang 

143 2,35 336  

Nieuw extra water (toekomstige situatie) 
Extra wateroppervlak na 
verbreding watergang  

123 2,88  354 

Extra wateroppervlak door 
verwijderen gronddam en 
duiker 

12,5 5,69  71 

Totaal extra 
wateroppervlak  

   425 

Totaal wateroppervlak 
watergang (bestaande 
situatie inclusief extra 
wateroppervlak)  

  761 
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In tabel 3 is te zien dat door de verbreding van de watergang en het verwijderen van de 
gronddam met duiker circa 425 m2 extra water gecreëerd kan worden. Voor het plan dient 
in het totaal 425 m2 extra water gerealiseerd te worden. Doormiddel van het verbreden 
van de watergang en het verwijderen van de gronddam met duiker wordt aan de 
bergingseis voldaan. 

5.4 Drooglegging 

In de toekomstige situatie stijgt het waterpeil (zomerpeil NAP -1,30 m) maximaal met 0,3 
m. Het waterpeil zal dan maximaal tot NAP -1,0 m stijgen. Het maaiveld in het plangebied 
heeft in de toekomst een hoogte van minimaal NAP + 0,2 m. De drooglegging van het 
maaiveld bedraagt dan circa 1,2 meter.  

5.5 Ontwatering 

De ontwateringseis voor nieuw stedelijk gebied is minimaal 0,70 m. Verwacht wordt dat 
de hoogste grondwaterstand in het plangebied op circa NAP -0,10 m a -0,15 m ligt op 
basis van de peilbuis uit Dino-loket en de voorkomende grondwatertrap. In het voorlopige 
ontwerp ligt het vloerpeil van de garage op NAP +0,20 m. Dit zou betekenen dat de 
ontwatering slechts 0,30 m a 0,35 m bedraagt dit is onvoldoende. De watergang langs het 
plangebied heeft in de winterperiode een drainerende werking op het gebied. Vanwege de 
geringe ontwateringsdiepte zal het plangebied opgehoogd moeten worden tot de 
ontwateringsdiepte 0,70 m gehaald wordt of moet er kruipruimteloos gebouwd worden in 
combinatie met een ophoging tot 0,50 m ontwateringsdiepte.  

5.6 Kwel 

Op de zandbanenkaart van waterschap Rivierenland (figuur 4) is te zien dat in het 
grootste deel van het plangebied een deklaag aanwezig is met een dikte van circa 2,0 tot 
2,5 m. Ten behoeve van de ontwikkeling van het plangebied vinden geen diepe 
graafwerkzaamheden plaats waardoor de deklaag doorsneden kan worden. De 
verwachting is dan ook dat geen extra kwel wordt aangetrokken door de ontwikkeling.  
 
Ten behoeve van het ten noorden gelegen plan "De Es" is een kwelanalyse uitgevoerd. De 
conclusie van de analyse is dat de toename van het kweldebiet slecht 0,1 mm/dag zal 
bedragen op de plaatsen waar extra oppervlaktewater wordt gegraven. Dit is ook te 
verwachten ter plaatsen van het plangebied. 

5.7 Beheer en onderhoud 

De te verbreden watergang zal de B-status krijgen. Onderhoud van een B-watergang wordt 
uitgevoerd door de gemeente of door de aanliggende perceelseigenaren. Uitgangspunt is 
dat de watergang eenzijdig onderhouden kan worden vanaf de wegzijde. Dit betekent dat 
de breedte op insteek van de watergang maximaal 8 m mag bedragen. Voor het 
onderhoud van de watergang dient een onderhoudsstrook langs de watergang 
beschikbaar te zijn. Over het onderhoud dienen nog afspraken gemaakt te worden tussen 
Woonlinie en de gemeente Werkendam. 
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6 Vergunningen en ontheffingen 

Onderstaand is een kort overzicht gegeven van de benodigde vergunningen en 
ontheffingen ten behoeve van het watersysteem. 
 
Provincie  

• Ontheffing/vergunning voor een eventuele bronneringen / bemalingen bij de 
aanleg van bijvoorbeeld de riolering. 

 
Waterschap Rivierenland 

• Een watervergunning voor het verbreden van de C-watergang (toekomst B-
watergang) en het aanleggen van afvoerconstructie op de toekomstige B-
watergang; 
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Bijlage 1 : Locaties boringen en peilbuis bodemonderzoek Oranjewoud 
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Bijlage 2 : Profielbeschrijvingen boringen 
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Bijlage 3 : Overzicht te verbreden watergang en dwarsprofielen 
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Bijlage 4 : Dwarsprofielen te verbreden watergang 


