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1 Inleiding 

Woonservice Meander heeft het voornemen om het plan De Notenhoff in Andel, gemeente 

Woudrichem te ontwikkelen. Daartoe heeft Meander door Quadrant Architecten een 

Stedenbouwkundig plan uit laten werken. Dit plan is vertaald in een bestemmingsplan dat 

momenteel in het stadium van ontwerp-bestemmingsplan verkeert. 

 

Aanleiding 

Binnen de bestemmingsplanprocedure (art. 3.8 van de WRO) is inspraak mogelijk van ondermeer 

het waterschap op het ontwerp-bestemmingsplan vastgelegd in de zogenaamde watertoets. 

Waterschap Rivierenland heeft vanwege het ontbreken van een onderbouwing van het 

watersysteem een negatieve zienswijze gegeven op de plannen voor de Notenhoff in 2009. 

 

Naar aanleiding hiervan en om alle effecten van de ontwikkeling op het watersysteem in beeld te 

krijgen, te bepalen op welke wijze er wordt omgegaan met eventuele effecten en voor het 

ontwerp van de riolering en de waterhuishouding is Tauw bij het project betrokken. 

 

Doel 

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de verschillende aspecten. De onderdelen die 

worden beschreven in dit waterhuishoudingsplan voor de nieuwe situatie, dienen als basis voor 

de waterparagraaf die ook onderdeel is van deze rapportage. Wegens de ligging van de wijk 

Notenhoff nabij de Afgedamde Maas, is het voor het waterhuishoudingsplan ook noodzakelijk om 

kwelberekeningen uit te voeren, mede hiervoor is de bestaande waterpartij ingemeten.  

Naast deze aspecten van het oppervlakte- en grondwatersysteem zijn ook ontwerpen gemaakt 

voor de riolering en drainagesysteem. 

 

Het watertoets-proces heeft tot doel om de wateraspecten mee te nemen in het 

planvormingsproces en zodoende eventuele effecten op het watersysteem vroegtijdig in beeld te 

brengen. Dit biedt de mogelijkheid om hierop in te spelen door het nemen van maatregelen en 

daarmee negatieve effecten te voorkomen, te mitigeren of te compenseren. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 komen alle aspecten van het rioleringsplan aan bod. In hoofdstuk 3 is het 

waterhuishoudingsplan beschreven. De waterparagraaf is opgenomen in bijlage 5.  
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2 Rioleringsplan 

2.1 Inleiding 
In de nieuwe wijk Notenhoff wordt een volledig gescheiden rioolstelsel aangelegd. Het 

regenwater wordt gescheiden van het afvalwater ingezameld, getransporteerd en verwerkt. Het 

afvalwater, de zogenaamde droogweerafvoer (DWA), wordt aangesloten op het bestaande 

gemengd stelsel van de omliggende wijk. Het gemengde hoofdriool loopt dwars door Notenhoff 

en blijft zoveel mogelijk in takt. Hierop wordt zoveel mogelijk van de vuilwaterafvoer aangesloten. 

Het hemelwaterstelsel (HWA) sluit aan op het stelsel dat door Adcim is ontworpen. Hierbij is 

reeds rekening gehouden met de aansluiting van het regenwater van de herontwikkeling 

Notenhoff. Daarnaast wordt drainage aangelegd om in de nieuwe wijk de grondwaterstand te 

reguleren. 

 
2.2 Uitgangspunten 
De ontwerpen van het DWA, het HWA en het drainagestelsel zijn gemaakt aan de hand van 

randvoorwaarden, uitgangspunten en enkele aannames.  

 
2.2.1 Specifieke uitgangspunten voor de Notenhoff 

• Het masterplan Notenhoff van Quadrant mei 2010 en de aanpassingen van 8 juli 2010 

• Handleiding Inrichting Openbare Ruimte – Notenhoff, gemeente Woudrichem, versie  

1 april 2009 (LIOR) 

• Aansluitpunten gemengd stelsel van de gemeente (tekening ontvangen per e-mail 

28 april 2010) 

• RWA riolering – Plan Notenhoff Andel, Adcim bv, 17 februari 2009 

• Besprekingsverslag d.d. 11 mei 2010 van het overleg tussen Gemeente Woudrichem, 

Quadrant Architecten, Woonservice Meander en Tauw 

 
2.2.2 Algemene uitgangspunten 

• Leidraad Riolering, Rioned 

• Putafstand maximaal 50 meter (LIOR) 

• Riolering in openbaar terrein, niet onder trottoir of in groenstroken (LIOR). Hiervan wordt (in 

overleg met de gemeente Woudrichem) afgeweken voor een zestal huizen aan de Langenhof 

en een viertal woningen aan de Koningin Emmastraat. Deze woningen grenzen aan een 

groenzone waarin bomen staan. Een verzamelleiding wordt aangelegd om te voorkomen dat 

er huisaansluitingen tussen de bomen moeten worden aangelegd 
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DWA 

• Het afvalwater van de wijk Notenhoff moet onder vrij verval aansluiten op het bestaand 

gemengd stelsel 

• Het toe te passen materiaal is voor diameters < 500 mm PVC, > 500 mm beton (gemeente), 

dit geldt zowel voor HWA als DWA riolering 

• Putnummers zijn op basis van het concept rioleringsontwerp toegekend door de gemeente 

(Openbare Werken) 

• Het bodemverhang van de riolering  

Tracé lengte (m) Bodemverhang DWA  

<100  1:200   

100-200  1:400   

>200  1:800 

• Minimale diameter rond 250 mm 

• Het bestaande gemengd stelsel wordt zoveel mogelijk behouden, met name de 

hoofdstrengen. Deze strengen zijn van beton, met een diameter van rond 300 mm bij de 

Koningin Emmastraat en oplopend tot rond 500 mm bij de aansluiting in de Langenhof bij het 

Merelplein. Deze riolering loopt ook door het Nachtegaallaantje. Deze blijft in het nieuwe plan 

gehandhaafd. De b.o.b. hoogtes variëren van NAP +0,07 m bij de Koningin Emmastraat tot 

NAP -0,57 m bij de aansluiting op de Langenhof. 

 

HWA 

• Voor de uitgangspunten van het ontwerp van Adcim, verwijzen we naar het “Afkoppelplan 

Andel” d.d. 14 juli 2009 en het plan “RWA riolering – Plan Notenhoff Andel” door Adcim  

d.d. 17 februari 2009 

• Regenwater van (delen) van de daken van de twee zorginstellingen lozen direct op vijver, niet 

op HWA stelsel 

• Het overige regenwater afstromend van verhard oppervlak in het plangebied, wordt via het 

HWA-stelsel verzameld en getransporteerd naar oppervlaktewater (via een zuiverende 

voorziening) buiten het plangebied 

• In november 2008 heeft Adcim het afkoppelplan Andel afgerond. Het afkoppelplan gaat uit 

van het afkoppelen van de gehele woonwijk die ligt ingeklemd tussen de Hoofdgraaf en de 

Julianastraat. Door Adcim is dus in de uitgevoerde berekeningen rekening gehouden met het 

verharde oppervlak van het gebied Notenhoff. De hydraulische berekening van het 

rioolstelsel door Adcim wordt door Tauw gecheckt op basis van het meeste recente 

stedenbouwkundige plan; 

− met de ontwikkelaar is afgesproken dat 14.000 m2 verhard oppervlak (overeenkomstig 

het huidige verhard oppervlak in het plangebied) wordt aangesloten op het HWA-riool. 

Voor het hemelwater afkomstig van de toename van het verhard oppervlak moet de 

planontwikkelaar zelf zorg dragen door middel van het creëren van een berging. 
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− het HWA-systeem kent twee lozingspunten op oppervlaktewater, aan de Hoofdgraaf ter 

hoogte van de achterzijde van de woningen aan de Hofflaan. en aan de Hoofdgraaf ter 

hoogte van de Neer-Andelseweg. Er worden vooralsnog geen lamellenfilters geplaatst, 

wel wordt fysieke ruimte gereserveerd voor de eventuele plaatsing van lamellenfilters in 

de toekomst. 

− Adcim heeft het stelsel ontworpen op bui 8 van module C2100 van de Leidraad Riolering, 

waarbij de minimale waking gewaarborgd moet zijn. Het ontwerp is getoetst met bui 9, 

waarbij geen water op straat mag ontstaan.  

• Het buitenwaterpeil van de watergangen waar het HWA op loost (buiten het plangebied) is 

NAP -0,70 m (Adcim) 

• Het stelsel is reeds hydraulisch doorgerekend door Adcim. In dit ontwerp zijn het tracé, de 

diameter en de diepteligging voor plangebied Notenhoff bepaald 

• Het gehele HWA-stelsel wordt vlak gelegd (geen verhang) (gemeente Woudrichem 12 mei 

2010) 

• Na overleg met de gemeente is afgesproken dat in het HWA stelsel zinkers mogen worden 

toegepast bij onvermijdelijke kruisingen 

 

Drainageplan 

• De ontwateringsdiepte bedraagt minimaal 0,70 meter onder straatpeil en 0,90 meter onder 

vloerpeil 

• Gemeentelijke drainage mag alleen in openbaar gebied worden aangelegd, maar (bij 

voorkeur) niet in groenstroken 

• Het gedraineerde grondwater dient zoveel mogelijk vrij op oppervlaktewater lozen. In de 

Notenhoff zal het grondwater op de vijver worden geloosd 

• Het gemiddeld hoogste grondwaterpeil (GHG) varieert in het plangebied van 0,8 tot 1,0 m –

mv (provincie Noord-Brabant), dit komt overeen met circa NAP +0,7 m tot +0,5 m. Uit de 

grondwatermodelleringen (zie bijlage 4) varieert de freatische grondwaterstand in het 

plangebied tijdens een T10 hoogwatergebeurtenis tussen de NAP +0,5 en +0,7 m 

• Het drainagestelsel ligt vlak 

• Het streefwaterpeil van de vijver is NAP +0,40 m 

• Voor de beschrijving van de bodemopbouw en doorlatendheid wordt verwezen naar bijlage 4. 

• Er wordt uitgegaan van cunetdrainage 

 
2.2.3 Aannames 

• Aangenomen is dat beide grote zorggebouwen één aansluiting op het DWA stelsel krijgen. 

Hiervoor is een punt ter hoogte van hoofdingang genomen 

• Een aandachtspunt wordt gevormd door de ligging van kabels en leidingen 
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• De maaiveldhoogte varieert van circa NAP +1,5 m aan de noordzijde van het plangebied 

(Koningin Emmastraat), tot circa NAP +1,9 m aan de zuidzijde van het plangebied 

(Merelplein), waarbij het grootste deel van het plangebied een hoogte heeft van circa NAP 

+1,5 m 

• Gemiddelde woningbezetting 2,5 inwoners/woning 

• Voor het zorg- en dienstencentrum wordt voor bewoners en personeel uitgegaan van 15 

l/uur/persoon 

 
2.2.4 Bepaling DWA debiet 

 

Huidige situatie 

In de huidige situatie staan in totaal 52 (grondgebonden)woningen. Daarnaast zijn er een 

zorgcentrum/dienstencentrum in het plangebied. 

 

Op basis van de Leidraad Riolering wordt uitgegaan van de volgende kengetallen: 

• Er wordt uitgegaan van 2,5 inwoner per woning 

• Voor het dienstencentrum en de Notenhoff wordt uitgegaan van in totaal 80 personen 

(bewoners en medewerkers) 

• De piekbelasting van het stelsel is 12 l/inwoner/uur (met een dagafvoer van 120 l/inwoner) 

 

Het totale DWA is dan (2,5*52+80*12=) 2520 l/uur, dit is gelijk aan 2,5 m3/uur.  

 

Toekomstige situatie 

In het plangebied komen in totaal 84 woningen. Dit is onderverdeeld in: 

47 grondgebonden woningen: 

• 12x seniorenwoningen 

• 11x starterswoningen 

• 8x 2-onder-1-kapwoningen  

• 8x middeldure woningen 

• 8x patiowoningen 

Zorgwoningen: 

• 37x aanleunwoningen 

• 36 units groepswonen 

• Dienstencentrum 
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Op basis van de Leidraad Riolering wordt uitgegaan van de volgende kengetallen: 

• Er wordt uitgegaan van 2,5 inwoner per woning 

• Voor het dienstencentrum en de Notenhoff wordt uitgegaan van in totaal 146 personen 

(bewoners en medewerkers) 

• De piekbelasting van het stelsel is 12 l/inwoner/uur (met een dagafvoer van 120 l/inwoner) 

Het totale DWA is dan (2,5*47+146*12=) 3162 l/uur, dit is gelijk aan 3,2 m3/uur.  

De toename aan DWA door de ontwikkelingen in de Notenhoff is circa 0,7 m3/uur. 

 
2.2.5 Bepaling HWA debiet 

Het bestaande verharde oppervlak bedraagt circa 16.000 m2, inclusief een deel van de straten 

Langenhof en de Koningin Emmastraat. De toename van het verharde oppervlak is door 

Quadrant bepaald op basis van het meest recente stedenbouwkundige plan. In masterplan 2010 

is het verhard oppervlak bepaald op 18.600 m2 (ook inclusief deze wegen). De toename van het 

verhard oppervlak is dus circa 2.600 m2. 

 

 
2.3 Ontwerp DWA en HWA systeem  
 

DWA 

Het tracé voor de DWA-riolering is op basis van het stratenpatroon bepaald. Daarnaast is zo veel 

mogelijk de bestaande riolering gehandhaafd. Deze riolering kan voor de afvoer van afvalwater 

gebruikt worden. Aangenomen is dat alle woningen aan de voorzijde worden aangesloten en dat 

het stratenpatroon van het stedenbouwkundig plan van 2010 (op basis van het ontwerp van 

Quadrant) wordt uitgevoerd. Op twee locaties is de riolering onder het trottoir geprojecteerd, 

omdat de voorzijde van de woningen niet aan de openbare weg grenst.  

 

Omdat het stratenpatroon is wijzigt ten opzichte van de huidige situatie, dient een deel van de 

hoofdstrengen verlegd/vervangen te worden. De zijstraten en parkeerplaatsen veranderen ten 

opzichte van de huidige situatie, hier moet nieuwe riolering worden aangelegd. In bijlage 1 zijn de 

huidige situatie en het nieuwe stedenbouwkundige plan weergegeven. 

 

Op basis van het berekende DWA-debiet van 3,2 m3/uur volstaat de minimale diameter van rond 

250 mm. Het DWA-riool wordt in PVC uitgevoerd. De bestaande rioleringsstrengen die door het 

plangebied lopen, hebben een diameter variërend van rond 300 mm bij de Koningin Emmastraat 

tot rond 500 mm bij de aansluiting in de Langenhof (bij het Merelplein).  

 

Het verhang van de bestaande strengen DWA/gemengd riool is circa 1:800. Het verhang van de 

DWA zijtakken die inprikken op de hoofdstrengen is 1:200. 
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De diepteligging van de riolering is afhankelijk van het tracé (langste lengte), het gekozen 

verhang, de diameter en de minimale dekking. De diepteligging van de bestaande hoofdstrengen 

is hierbij een gegeven. De zijstrengen worden met minimale dekking (1,20 m) en met een 

verhang van 1:200 aangesloten. Op twee plaatsen wordt met het vastgestelde verhang, de 

minimale dekking niet gehaald. In het rioleringsplan is ervoor gekozen wel het gekozen verhang 

en diameter te hanteren en de dekking iets te verkleinen. Het betreft de strengen bij 42335 en 

42335 (nabij de Koningin Emmastraat). 

 

HWA 

Het verhard oppervlak van 14.000 m2 wordt op het hemelwaterstelsel aangesloten. De toename 

van het verhard oppervlak van 2.600 m2 wordt direct op de vijver aangesloten. Dit betreft  

(relatief schoon) dakoppervlak van de Nieuwe Notenhoff en een deel van het dak van het 

dienstencentrum. In het nieuwe masterplan in bijlage 1 zijn de betreffende daken gearceerd.  

Het gearceerde deel is circa 2780 m2, dit betreft het deel van de daken dat op eenvoudige wijze 

afgekoppeld kan worden. Voor de berekening van het vijveroppervlak is uitgegaan van 2.600 m2. 

 

Het HWA stelsel bestaat twee delen die verbonden zijn in het Merelplein. In totaal zijn er vier 

verbindingen met het omliggende HWA stelsel in de Langenhof en de Koningin Emmastraat. 

 

Het HWA stelsel heeft grotendeels een diameter van rond 250 mm. De verzamelleidingen bij de 

Koningin Emmastraat hebben een diameter van rond 315 mm. 

 

Het HWA stelsel wordt vlak gelegd (communicatie gemeente Woudrichem), met een b.o.b. van 

NAP -0,55 m. De twee zinkers in het HWA krijgen een b.o.b. van NAP -0,80 om tussen de buizen 

van het DWA en het HWA stelsel voldoende tussenruimte te realiseren. 

 

Kruisingen HWA met DWA 

De putafstand van de bestaande strengen is vaak groter dan 50 m. Dit blijft onveranderd.  

Wel wordt een extra put geplaatst bij het trottoir aan de Koningin Emmastraat. Voor de nieuwe 

tracés van zowel DWA als HWA wordt (zoveel mogelijk) de maximale putafstand van 50 meter 

gehanteerd. 

 

In het plangebied zijn er op vier punten kruisingen van het DWA met het HWA noodzakelijk.  

Bij de Koningin Emmastraat kruisen de twee leidingen met circa 20 cm grond tussen de buizen, 

hierbij hoeven geen maatregelen genomen te worden. Ook bij de kruising in het Merelplein is 

voldoende tussenruimte tussen de twee kruisende leidingen. Op de twee andere locaties zijn er 

zinkers in het HWA voorzien, waardoor het hemelwaterriool plaatselijk verlaagd wordt.  
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Rioleringstekening 

In bijlage 2 is de rioleringstekening van het DWA en het HWA stelsel in de wijk Notenhoff 

gevoegd. Deze tekening heeft het masterplan uit mei 2010 als achtergrond. Hierin zijn het 

vijveroppervlak en het dakoppervlak van ‘de nieuwe Notenhoff’ gewijzigd. Het stratenpatroon is 

ongewijzigd, in het rioleringsplan verandert ook niets. Voor het definitieve masterplan van  

8 juli 2010, wordt verwezen naar bijlage 1. Hierin staat gemarkeerd welke (delen van de) daken 

van de twee zorg- en dienstencentra gemakkelijk direct op de vijver (kunnen) worden 

aangesloten. De uitwerking van de wijze van afvoer van het dakwater direct naar de vijver, wordt 

in het bestek uitgewerkt. 

 
2.4 Toetsing riolering 
Het hoofdriool blijft onveranderd liggen en het regenwater vanuit het plangebied wordt 

gescheiden ingezameld. Het hemelwater uit het plangebied wordt apart van het afvalwater 

afgevoerd via een HWA stelsel. Hoewel er bestaande zijstrengen van het gemengd stelsel 

vervallen, wordt ook het aangesloten verhard oppervlak op het gemengd stelsel.  

De bergingscapaciteit zal nagenoeg overeenkomen met de huidige berging in het stelsel.  

De emissie uit het gemengd stelsel op oppervlaktewater zal naar verwachting eerder afnemen 

dan toenemen, een nadelig effect op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater wordt dan ook 

niet verwacht.  

 

Het hemelwaterstelsel is door Adcim op basis van afvoercapaciteit ontworpen. Voor het 

plangebied Notenhoff is het aansluiten van 14.000 m2 verhard oppervlak mogelijk. 

 

 
2.5 Drainage 
Op basis van de maaiveldhoogte, de gewenste ontwateringsdiepte en de bodemopbouw is een 

drainageplan gemaakt gebaseerd op de formule van Hooghoudt. De drainage wordt aangesloten 

op de vijver voor verversing van het water. 
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maaiveld, ca. NAP +1,5 m

ontwateringsdiepte woningen 0,9 m –mv (=ca. NAP +0,6 m)

bob drainagestelsel NAP +0,3 m

GHG, ca. NAP +0,7 m

maaiveld, ca. NAP +1,5 m

ontwateringsdiepte woningen 0,9 m –mv (=ca. NAP +0,6 m)

bob drainagestelsel NAP +0,3 m

GHG, ca. NAP +0,7 m

 
Figuur 2.1 schematisatie (n.b. verticale schaal  is  niet correct) van het drainagestelsel in de Notenh off 

 

Op basis van de in paragraaf 2.2 genoemde uitgangspunten, wordt geadviseerd om in alle wegen 

drainage te plaatsen. Dit drainagestelsel met een diameter van 100 mm ligt vlak met een b.o.b. 

op NAP +0,30 m. Het stelsel loost in de vijver. De berekende drainafstand om de 

ontwateringdiepte van 0,9 m beneden vloerpeil te garanderen, is circa 60 m.  

 

Als in de wegen waarin het HWA stelsel wordt gelegd, ook drainage wordt meegelegd, wordt dit 

in het gehele plangebied gehaald. Wel ligt het drainagestelsel onder de GHG, net als de 

drainagestelsels in het gebied rondom de Notenhoff, maar zal niet leiden to extra kweltoename. 

De precieze locatie van de drains in de wegcunetten kan tijdens de uitvoering worden bepaald, 

en is afhankelijk van de ligging van het HWA stelsel, het DWA stelsel en overige kabels en 

leidingen. We adviseren om ook een streng drainage aan te leggen ter plaatse van de huidige 

vijver en kwelsloot. Dit kan ook aan de achterzijde van het wooncomplex gedaan worden richting 

de waterpartij (die niet op de legger van het waterschap staat maar vooralsnog blijft bestaan). 
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3 Waterhuishoudingsplan 

3.1 Inleiding 
Voor de Notenhoff te Andel is een nieuw stedenbouwkundige invulling gegeven 

(het masterplan is opgenomen in bijlage 1). Hierdoor wordt de vijver verplaatst, waardoor er 

verandering in de kwelflux optreedt. Daarnaast wijzigen het stratenpatroon en de bouwkundige 

invulling. De hoeveelheid verhard oppervlak verandert hierdoor en er zijn aanpassingen aan het 

rioleringssysteem nodig. Het plan wordt waterneutraal aangelegd, dat wil zeggen: de nieuwe 

vijver compenseert het huidige vijveroppervlak, de toename aan verhard oppervlak in het 

plangebied en de toename van kwel als gevolg van de aanleg van de vijver. 

 

Hieronder staan deze aspecten uitgewerkt voor dit gebied. Als bijlage is de waterparagraaf 

bijgevoegd. 

 
3.2 Inmeting bestaande situatie 
Om te bepalen hoeveel oppervlaktewater gedempt wordt en gecompenseerd dient te worden, is 

de oppervlakte en het actuele waterpeil van de waterpartij in het hertenkamp ingemeten. Dit is 

uitgevoerd op 10 februari 2010. In bijlage 3 zijn de ingemeten contouren en sliblaagdiktes 

weergegeven. Op de tekening zijn verschillende lijnen aangegeven, van buiten naar binnen zijn 

dat achtereenvolgens de bovenkant talud, de onderkant van het talud, de waterlijn en de 

walbescherming. Voor de bepaling van het huidige wateroppervlak is de waterlijn aangehouden.  

 

De gemeten waterhoogte is NAP +0,34 m. Het wateroppervlak is circa 812 m2  

(bepaling Quadrant op basis van bijgevoede tekening). De kwelsloot die aan de zuidoostkant van 

de vijver ligt, lag tijdens de inmeting vrijwel droog. De bodem van de vijver is ingemeten van NAP 

-0,10 m aan de noordzijde tot NAP -0,70 m aan de zuidkant. De sliblaag is 5 tot 50 cm dik. 

 
3.3 Grondwaterberekeningen 
In het masterplan 2010 is de oorspronkelijk ontworpen parkeerkelder niet meer aanwezig. In het 

plangebied wordt in het watersysteem ingegrepen door de huidige vijver te dempen en een 

nieuwe, grotere vijver te realiseren. 

 

Door het gedeeltelijk vergraven van de deklaag voor de aanleg van de vijver kan de rivierkwel toe 

nemen. De effecten van de ontwikkelingen in het plangebied op de grondwaterhuishouding 

(grondwaterstanden, kwel/wegzijging) zijn op basis van modelberekeningen bepaald. De effecten 

zijn berekend voor een extreme hoogwatersituatie (T=10) van de Afgedamde Maas. In bijlage 4 is 

een beschrijving van het toegepaste grondwatermodel en de gevolgde aanpak voor het 

kwantificeren van effecten opgenomen. Daarnaast is een opbarstberekening uitgevoerd. 
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Kwelberekening vijver 

De plansituatie verschilt van de referentiesituatie door een gewijzigde ligging en grootte van de 

vijver. De huidige vijver wordt gedempt, een nieuwe vijver wordt iets westelijker gegraven. Het 

oppervlak neemt toe. Het streefpeil van de nieuwe vijver is NAP +0,40 m. De ontgravingsdiepte 

bedraagt circa 1,5 m, waarmee de vijver de deklaag gedeeltelijk doorsnijdt (maximaal 50%). 

Hiervoor is bij de modellering een correctie op de deklaagweerstand toepast. Onder de vijver is 

deze verlaagd van 500 dagen naar 250 dagen. De huidige vijver wordt gedempt. Er wordt vanuit 

gegaan dat de deklaagweerstand ter plaatse (geschat op 300 dagen) hierdoor niet wijzigt. 

 

Voor de T=10 afvoersituatie op de rivieren zijn per deelgebied de volgende debieten berekend 

voor de huidige situatie (referentie) en de plansituatie: 

 

 
Tabel 3.2 Afvoerverandering als gevolg van dempen/g raven vijver bij T=10 rivier 

Afvoer (m 3/d)  Referentie Plan Verschil  

Ter plaatse van huidige vijver 17 - -17 

Ter plaatse van nieuwe vijver - 25 +25 

Totaal in peilvak rond vijver(s) 178 186 +8 

 

Door het dempen van de oude vijver en het graven van de nieuwe vijver neemt de totale afvoer 

uit het peilvak toe met 8 m3/dag, van 178 naar 186 m3/dag. De procentuele toename bedraagt 

dus 4 a 5 %.  

 

Opbarstgevaar bij graven nieuwe vijver 

Naast de toename van de kwel kan worden bepaald of er kans is op opbarstgevaar bij het graven 

van de waterpartij. In het geval van opbarsten drukt kwelwater de bodem van de waterpartij open, 

waardoor de scheidende werking van de deklaag wordt verstoord. Hierdoor ontstaat direct 

contact tussen het grondwater in het watervoerend pakket en het freatisch (ondiepe) grondwater, 

mogelijke met sterkte toename van de kwel tot gevolg. 

 

Bij ontgraving in den droge zal de grondwaterstand worden verlaagd tot circa 0,3 m onder de 

onderzijde van de bodem. Bij een maaiveldhoogte van NAP +1,45 m zal de grondwaterstand dan 

circa NAP -0,3 m bedragen. De gemiddelde stijghoogte in het watervoerend pakket bedraagt 

NAP +0,20 m.  
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Uitgaande van een deklaagdikte van 3 m, zal de onderzijde van de deklaag op circa NAP -1,5 m 

liggen. De opwaartse waterdruk onder de deklaag bedraagt in dat geval 1,7 m (17 kN/m2).  

De neerwaartse druk van de resterende deklaag bedraagt bij een gemiddeld volumegewicht van 

16 kN/m2 circa 24 kN/m2. Omdat de neerwaartse druk hoger is dan de opwaartse druk, is er geen 

gevaar voor opbarsten van de vijverbodem. 

 
3.4 Waterbergingsberekening 
Het Waterschap Rivierenland heeft aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een geringere 

waterdiepte dan de in paragraaf 3.3 genoemde 1,5 meter. De berekeningen in de voorgaande 

paragraaf zijn uitgegaan van een vijverdiepte van 1,5 meter en representeren een worst-case 

situatie wat betreft opbarstgevaar en kweldruk. In het ontwerp in de waterdiepte bijgesteld tot 1 

meter. 

 
3.4.1 Waterpeilen 

Het ingemeten waterpeil op 10 februari 2010 van de te dempen bestaande vijver in het 

plangebied is NAP +0,34 m. Het waterpeil van het peilvak waarin de (toekomstige) vijver ligt, is 

door het waterschap bepaald op NAP +0,40 m. Een stuwconstructie die alleen als functie heeft 

om de afvoer te knijpen tot 1,5 l/s/ha, staat in verbinding met de watergang ten zuiden van de 

Hoofdgraaf. 

 

Verderop behoort deze watergang tot het peilvak van de (toekomstige) wijk Bronkhorst. In deze 

wijk is sprake van twee opervlaktewaterpeilen, het peil van NAP -0,20 m1 geldt alleen voor de 

watergang waar sprake is van opbarstgevaar. Uiteindelijk gaat het peil van NAP -0,20 m over in 

een zomerpeil van NAP -0,70 m en een winterpeil van NAP -1,10 m.  

 

Door Quadrant is het oppervlak van de vijver in de huidige en toekomstige situatie bepaald. In de 

huidige situatie is het oppervlak 812 m2. In het masterplan wordt nu uitgegaan van een vijver met 

een oppervlak van 1370 m2 (masterplan 8 juli 2010). 

 

Bij de oppervlaktebepaling van de nieuwe vijver is uitgegaan van het praktijkpeil dat in het nieuwe 

peilbesluit voor het peilvak waarin de Notenhoff ligt. Dit is de reeds genoemde hoogte van NAP 

+0,40 m.  

 
3.4.2 Waterberging 

Het plan wordt getoetst op voldoende waterberging om de volgende effecten te 
compenseren: 
• De toename aan verhard oppervlak 

• Het dempen van water (dat op de legger staat) 

                                                        
1 RWA riolering Plan Notenhoff Andel, Adcim, 17februari 2009 
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• De toename van rivierkwel door het afgraven van de deklaag 

 

De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn: 

• Water moet doorstroombaar zijn 

• Vuistregel circa 436 m3 per hectare netto verhard oppervlak indien geloosd wordt op open 

water (Waterschap Rivierenland), (Gemeente Woudrichem hanteert de vuistregel dat circa 

10% van het plangebied gereserveerd moet worden voor waterberging) 

• Het watersysteem moet onderhouden kunnen worden 

• Er mag geen vuil water naar schoon water stromen 

• Het ontstaan van wateroverlast en watertekort dient zoveel mogelijk voorkomen worden 

• Het regenwater dient gescheiden van het afvalwater afgevoerd te worden naar 

oppervlaktewater 

 

Het bestaande verharde oppervlak bedraagt circa 16.000 m2, inclusief een deel van de straten 

Langenhof en de Koningin Emmastraat. De toename van het verharde oppervlak is door 

Quadrant bepaald op basis van het meest recente stedenbouwkundige plan. In masterplan 2010 

is het verhard oppervlak bepaald op 18.600 m2 (ook inclusief deze wegen). De toename van het 

verhard oppervlak is dus circa 2.600 m2. Er wordt uitgegaan dat het regenwater van niet meer 

dan circa 2.600 m2 dakoppervlak direct op de vijver wordt geloosd. 

 

Het voorgestelde profiel van de vijver is weergeven in onderstaand figuur. Hierbij wordt uitgegaan 

van een waterdiepte van 1 m, een talud van 1:2 (keuze Quadrant), een waterpeil van NAP +0,40 

m, een toegestane peilstijging van 0,3 m en een maaiveldhoogte van NAP 1,8 m.  

 

 

Toelaatbare peilstijging: 30 cm

Waterpeil: NAP+0,40 m

vijverbodem: NAP-0,60 m

Maaiveld: ca NAP +1,8 m

Talud 1:2

2 m 2,8 m  
Figuur 3.1 Doorsnede vijver 
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3.4.3 Samenhang waterberging en riolering 

De toekomstige vijver heeft alleen een bergende functie als er ook daadwerkelijk verhard 

oppervlak op wordt aangesloten. Het uitgangspunt is dat de toename van het verharde oppervlak 

zal afvoeren via de vijver, en dat de vijver een afzonderlijk peilvak is. Het oppervlak dat direct op 

de vijver zal worden geloosd, betreft het dak van het complex grenzend aan de vijver en een deel 

van het dak van de nieuwe Notenhoff. 

 

De vijver wordt door een stuwconstructie gescheiden van het omliggende watersysteem. 

Het overige verharde oppervlak wordt op een RWA riolering aangesloten dat vervolgens aansluit 

het RWA stelsel van de omliggende straten (zie onderdeel riolering).  

 
3.5 Dimensionering waterpartij 
Op basis van de bergingsnorm van Waterschap Rivierenland van 436 m3/ha wordt het te bergen 

volume van de vijver berekend. Uitgaande van een toelaatbare peilstijging van 0,30 m (T=10) is 

dit omgerekend naar een oppervlakte (op de waterlijn). De oppervlakte van de bestaande te 

dempen vijver bekend. Afhankelijk van de eventuele kweltoename is berekend hoeveel 

wateroppervlak nodig is om de extra kwel op te vangen.  

 

De huidige vijver heeft een oppervlak van 812 m2, dit dient in de nieuwe situatie geheel 

gecompenseerd te worden en is dus het basisoppervlak van de nieuwe vijver.  

 

De toename van het verhard oppervlak dient gecompenseerd te worden. De toename van het 

verhard oppervlak is 2.600 m2. Uitgaande van een bergingsnorm van 436 m3/ha, betreft deze 

(0.26*436=)113 m3. Op basis van een toegestane peilstijging van 0,3 m, is het benodigde 

oppervlak van de vijver (113/0.3=) 378 m2. 

 

Voor de compensatie van de toename van kwelpiek van 8 m3/dag nodig. Waterschap 

Rivierenland gaat uit van een tijdspanne van 10 dagen waarin een T=10 gebeurtenis in de rivier 

plaatsvindt. Omdat deze gebeurtenis zich op- en afbouwt, wordt een factor van 2/3 van de 

piekwaarde gebruikt. De benodigde compensatie is daarmee (2/3*8*10dagen=) 53,3 m3. Op basis 

van een toegestane peilstijging van 0,3 m, is het benodigde oppervlak van de vijver  

(53,3/0,3=) 178 m2. 

 

Het minimaal benodigde oppervlak van de nieuwe vijver is dus minimaal  

(812+378+178=) 1.368 m2. In de tekening van het masterplan juli 2010 (zie bijlage 1) is uitgegaan 

van een vijver met een oppervlak van 1.370 m2, dit is toereikend om te voldoen aan de gestelde 

eisen. 

 

Voor het drainagewater dat op de vijver wordt geloosd, is geen compensatie benodigd, omdat dit 

een na-ijlingseffect behelst, het betreft geen piekafvoeren.  
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Dimensionering duikerconstructie 

De duiker naar de watergang langs de Hoofdgraaf dient in de nieuwe situatie gerealiseerd te 

worden ter hoogte van de nieuwe vijver. Deze duiker met een diameter van 800 mm wordt 

aangelegd met een stuwconstructie om te garanderen dat het plangebied niet meer afvoert dan 

de afvoernorm van 1,5 l/s/ha.  

 

Aandachtspunten 

Aandachtspunten bij het ontwerp zijn: 

• Randvoorwaarden beheer en onderhoud worden door Woonservice en Meander en de 

gemeente Woudrichem verder uitgewerkt. Dit is alleen mogelijk als het een B-watergang 

betreft, dit is conform de wens van het waterschap. Voor een B-watergang dienen de 

bepalingen uit de Keur in acht te worden genomen 

• De waterkwaliteit is een aandachtspunt. Omdat daken direct op de vijver lozen, mogen 

geen uitlogende materialen worden toegepast. Vervuiling door bladval of eenden kan 

beperkt worden door afstemming met veegplan en baggerplan 

• Hydraulisch functioneren: connectie met hemelwaterafvoer en drainage en afvoer naar 

benedenstrooms peilgebied 

• Veiligheid, het talud van 1:2 is vrij steil en met een waterdiepte van 1 meter dienen 

eventueel maatregelen getroffen te worden 

• Voor werkzaamheden aan watergangen is een watervergunning nodig. Het betreft 

werkzaamheden voor het dempen van de bestaande vijver, het realiseren van de nieuwe 

vijver en de aanleg van de duiker en stuwconstructie. Indien er bronbemalingen 

noodzakelijk zijn voor de aanleg van bijvoorbeeld riolering of woningen, dan is voor zowel 

het onttrekken van grondwater als het lozen van grondwater een melding/vergunning in het 

kader van de waterwet nodig 

 
3.6 Waterparagraaf 
De uitkomsten van de onderzoeken en berekeningen zijn vertaald naar een waterparagraaf die 

wordt opgenomen in het bestemmingsplan. In bijlage 5 is de waterparagraaf opgenomen. 

 

 



 

 

 

  

 Bijlage 
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De huidige situatie en het Masterplan Notenhoff jul i 2010 
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Rioleringsplan Notenhoff 
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Inmeting huidige vijverpartij Notenhoff 
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Grondwatermodellering 

 

 





 

 

Doelstelling 
Voor de aanleg van de nieuwe vijver in het plangebied de Notenhoff zal een deel van de deklaag 

vergraven worden. Omdat het plangebied relatief dicht bij de Afgedamde Maas ligt, is er periodiek 

sprake van een sterke kwelsituatie. De aanleg van een vijver kan daarbij een ongewenste 

toename van de afvoer van kwelwater tot gevolg hebben. De grondwatermodellering heeft tot 

doel om de te verwachten afvoer en de hydrologische effecten van de nieuwe inrichting van de 

Notenhoff te kwantificeren. In overleg met het waterschap is besloten om de effecten inzichtelijk 

te maken voor een T=10 situatie voor de Afgedamde Maas. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 

het grondwatermodel MORIA dat in 2009 is gebouwd voor het rivierengebied. 

 

Bodemopbouw en modelschematisatie 
Het gebied wordt regionaal gekenmerkt door de aanwezigheid van een deklaag met een dikte 

van enkele meters tot maximaal 7 m. De deklaag bestaat overwegend uit zandige klei. Het gebied 

wordt doorsneden door een aantal zandbanen. De zandbanen doorsnijden de deklaag 

gedeeltelijk en soms volledig, wat ter plaatse leidt tot een kleinere deklaagdikte en –weerstand. 

Onder de deklaag bevindt zich het goed doorlatende eerste watervoerend pakket. 

 

In het plangebied is bodemonderzoek gedaan, waarbij onder andere een aantal boringen tot 2 a 3 

m –mv zijn geplaatst. Deze boringen in deze boringen wordt tot de einddiepte meestal een 

opgebrachte zandlaag aangetroffen met daaronder (zandige) klei. In een tweetal boringen is een 

relatief dunne kleilaag aangetroffen tot 1,5 a 2 m –mv, met daaronder zand. Aangezien deze 

boringen omringd worden door boringen met meer klei, lijkt in het plangebied geen sprake te zijn 

van een zandbaan. Er wordt vanuit gegaan dat de deklaag circa 3 meter zal zijn, maar een 

grotere dikte is mogelijk. Geadviseerd wordt om vooraf aan de werkzaamheden boringen ter 

plaatse van de nieuwe vijver uit te voeren. De weerstand van de deklaag wordt geschat op 

minimaal 500 dagen. 

 

De aangetroffen bodemopbouw komt overeen met de modelschematisatie in het MORIA model. 

De deklaagdikte in het model varieert van 0 tot 8 m. Rond het plangebied worden 

deklaagweerstanden van 500 tot 1000 dagen gehanteerd. In het plangebied zelf bedraagt de 

deklaagweerstand echter slechts 1 dag, aangezien een brede zandbaan aanwezig wordt 

verondersteld. Gezien de aangetoonde bodemopbouw in het plangebied is de weerstandswaarde 

ter plaatse verhoogd tot 500 dagen. Door de minimale deklaagweerstand aan te houden wordt 

voorkomen dat de kwel naar ontwateringsmiddelen wordt onderschat.  

 

Binnen het stationaire MORIA-model is een uitsnede gemaakt van 10x10 km2, met het 

plangebied in het centrum. Deze uitsnede is omgezet naar een Modflow-model. Het feit dat het 

stationaire model gekozen is, houdt in dat daarmee de gemiddelde situatie gesimuleerd wordt. 

Op basis van de stationaire berekening is het model getoetst aan gemeten grondwaterstanden en 

stijghoogte (langjarige gemiddelde van peilbuizen uit het Dino-loket). Vervolgens is het Modflow-

model semi-instationair gemaakt ten behoeve van de simulatie van een T=10 op de Afgedamde 

Maas.  



 

 

Aan de stationaire modelperiode zijn daartoe 2 rekenperioden toegevoegd: 

• Een periode van 1 maand met een jaarlijks terugkerende hoogwatersituatie 

• Een periode van 5 dagen met een extreem hoogwater (T=10). Het waterpeil op de 

Afgedamde Maas is dan NAP +2,60 m2, op de Waal NAP +4,40 m 

 

De bergingscoëfficient is voor het freatisch pakket op 0,1 gesteld, en voor het watervoerend 

pakket op 0,001. Voor alle drie modelperioden is het jaargemiddelde neerslagoverschot 

gehanteerd zoals dat in het stationaire Moria-model wordt toegepast. 
 
Toetsing grondwatermodel 
Het stationaire grondwatermodel (1e modelperiode) is gebruikt voor toetsing aan gemeten 

grondwaterstanden en stijghoogten. In kaarten 3 en 4 zijn de resultaten voor respectievelijk het 

freatisch pakket en het 1e watervoerend pakket gepresenteerd. In de omgeving van de locatie 

bevinden zich een beperkt aantal peilbuizen. De absolute modelafwijkingen liggen in het 

algemeen tussen de 0,05 en 0,25 m, de gemiddelde afwijking is 0,08 m. Dit is een goed resultaat, 

zeker voor een freatisch pakket.  

 
Referentiesituatie 
De huidige situatie bij een T=10 hoogwatersituatie is de referentiesituatie. Momenteel bevindt 

zich in het plangebied eveneens een vijver, die via een duiker in verbinding staat met de zuidelijk 

daarvan gelegen kwelsloot. De gemeten waterstand in de vijver bedraagt NAP +0,34 m. Dit stemt 

redelijk overeen met het heersende streefpeil binnen het plangebied (NAP +0,40). De diepte van 

de vijver is circa 1 m. 

 

Om de afvoer uit het plangebied en de omgeving daarvan te kwantificeren, zijn deelgebieden 

gedefinieerd. Per deelgebied is een waterbalans opgesteld. Voor de T=10 situatie zijn per 

deelgebied de volgende debieten berekend: 

 
Tabel 1 Afvoer bij referentiesituatie 

Afvoer (m 3/d) referentie Bij T=10 rivier 

Ter plaatse van huidige vijver 17 

Ter plaatse van nieuwe vijver - 

Totaal in peilvak rond vijver(s) 178 

 

 

De berekende freatische grondwaterstanden bij een T=10 hoogwater zijn in figuur 1 weergegeven 

door middel van een isohypsenpatroon. In figuur 2 zijn de berekende stijghoogten in het 

watervoerend pakket bij een T=10 weergegeven. 

                                                        
2 Conform de “Stroomwijzer Rijn-Maasmonding watersysteemdeel de Afgedamde Maas” door het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat opgesteld in januari 2008 volgt dat de T10 waterstand bij Heesbeen NAP +2,60 m is. De waterkering de Kromme Nol 
gaat pas in werking bij een waterstand van NAP +3,42 m, waardoor de waterstand in de Afgedamde Maas niet meer meestijgt met 
de waterstand in de Bergsche Maas. 



 

 

 
Figuur 1. Isohypsenpatroon (m+NAP) freatisch pakket  bij T=10 hoogwater. 

 

 
Figuur 2. Isohypsenpatroon (m+NAP) watervoerend pak ket bij T=10 hoogwater . 



 

 

Plansituatie 
De plansituatie verschilt van de referentiesituatie door een gewijzigde ligging en grootte van de 

vijver. De huidige vijver wordt gedempt, een nieuwe vijver wordt iets westelijker gegraven. Het 

oppervlak neemt iets toe, tot circa1300 m2. De ontgravingsdiepte bedraagt circa 1,5 m, waarmee 

de vijver de deklaag gedeeltelijk doorsnijdt (maximaal 50%). Hiervoor is een correctie op de 

deklaagweerstand toepast. Onder de vijver is deze verlaagd van 500 dagen naar 250 dagen. De 

huidige vijver wordt gedempt. Er wordt vanuit gegaan dat de deklaagweerstand ter plaatse 

(geschat op 300 dagen) hierdoor niet wijzigt. 

 

Voor de T=10 situatie zijn per deelgebied de volgende debieten berekend voor de plansituatie: 

 
Tabel 2 Afvoer in plansituatie 

Afvoer (m 3/d) plansituatie Bij T=10 rivier Verschil met refer entie 

Ter plaatse van huidige vijver - -17 

Ter plaatse van nieuwe vijver 25 +25 

Totaal in peilvak rond vijver(s)  186 +8 

 

De berekende verandering van de freatische is in figuur 3 weergegeven door middel van 

verlagingslijnen.  

 

 
Figuur 3. Verandering van de grondwaterstand (m) 

 



 

 

Ter plaatse van de oude vijver treden grondwaterstandsverhogingen op, ter plaatse van de 

nieuwe vijver grondwaterstandsverlagingen tot circa 25 cm. De 5 cm verlagingscontour ligt op 

maximaal 50 m van de vijver. 

 

De effecten op de afvoer en grondwaterstanden bij een T=10 hoogwater zijn dus gering te 

noemen. Onder minder extreme omstandigheden zullen de effecten nog kleiner zijn. 
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Waterparagraaf 

 

 





 

 

Huidige situatie 

Het plangebied beslaat een woonwijk met een vijver. De hoogte van het maaiveld varieert van 

circa NAP +1,5 m aan de noordzijde van het plangebied (Koningin Emmalaan) tot circa NAP +1,9 

m aan de zuidzijde van het plangebied. De vijver maakt deel uit van een groter peilgebied en is 

verbonden via een duiker met stuwconstructie (geen peilscheiding) met de watergang langs de 

Hoofdgraaf. Het huidige waterpeil van de vijver is NAP +0,34 m en fluctueert vrij. De waterkering 

van de Afgedamde Maas ligt op een afstand van circa 100 m. Het gebied ligt buiten de 

beschermingszone van de waterkering. In de wegen rond het plangebied is drainage aanwezig. 

Het plangebied is gemengd gerioleerd. In de huidige situatie zijn in totaal 52 grondgebonden 

woningen en een zorgcentrum/dienstencentrum in het plangebied aanwezig. Op basis van 

gemiddeld 2,5 inwoner per woning (Leidraad Riolering) en een schatting van het aantal bewoners 

van het zorgcentrum, wonen er circa 200 mensen in het plangebied Notenhoff. 

 

Toekomstige situatie 

Het plangebied wordt gefaseerd gesloopt en opnieuw bebouwd. Hierbij wijzigen de locatie van de 

vijver, het stratenpatroon en de totale hoeveelheid verhard oppervlak. De maaiveldhoogte 

verandert niet grootschalig. Hoewel de nieuwbouw in de wijk Notenhoff geheel gescheiden wordt 

gerioleerd, voert er gemengd water van omliggende wijken door de Notenhoff. In de Notenhoff en 

omliggende straten wordt momenteel bestaande bebouwing afgekoppeld en een HWA-riool 

aangelegd, waar ook de wijk Notenhoff op aan gaat sluiten. In de nieuwe situatie komen 47 

grondgebonden woningen, 37 aanleunwoningen, 36 units groepswonen en een dienstencentrum. 

Hierdoor neemt het inwonertal van de wijk Notenhoff toe tot circa 250 inwoners. 

 

Oppervlaktewater 

De bestaande vijver wordt verplaatst. De nieuwe vijver compenseert het huidige vijveroppervlak, 

de toename aan verhard oppervlak en de toename aan kwel als gevolg van de aanleg van de 

vijver. Het plan wordt dus waterneutraal aangelegd. De huidige vijver heeft een oppervlak van 

812 m2, de toekomstige vijver heeft een oppervlak van minimaal 1.368 m2(zie tabel hieronder). 

De ingemeten omvang van de bestaande vijver van 812 m2 is door het waterschap geaccordeerd. 

De vijver behoort bij een peilvak met een streefwaterpeil van NAP +0,40 m. De maximale 

peilstijging in de vijver is 0,3 m. Het talud is 1:2 en de minimale waterdiepte is 1 m. De duiker 

naar de watergang langs de Hoofdgraaf dient in de nieuwe situatie gerealiseerd te worden ter 

hoogte van de nieuwe vijver. Deze duiker wordt aangelegd met een stuwconstructie om te 

garanderen dat het plangebied niet meer afvoert dan de afvoernorm van 1,5 l/s/ha. Het maaiveld 

ter plaatse van de vijver is circa NAP +1,8 m.  

 

Verandering  Hoeveelheid (m²) Compensatie in opp. w ater (m²) 

Toename verhard oppervlak 2.600 378* 

Dempen oppervlaktewater 812 812 

Toename kwel 8 m3/dag 178 

Totaal te compenseren   1.368 

* Op basis van 436 m3/ha waterberging en een peilstijging van 0,3 m. 



 

 

De randvoorwaarden beheer en onderhoud worden door Woonservice Meander en de gemeente 

Woudrichem verder uitgewerkt. Dit is alleen mogelijk als het een B-watergang betreft, dit is 

conform de wens van het waterschap. Voor een B-watergang dienen de bepalingen uit de Keur in 

acht te worden genomen. Om de veiligheid te vergroten kan het gekozen talud van 1:2 en de 

waterdiepte van 1 meter worden aangepast binnen de ruimte die daar in het stedenbouwkundige 

plan voor is. 

 

Voor werkzaamheden aan watergangen is een watervergunning nodig. Het betreft 

werkzaamheden voor het dempen van de bestaande vijver, het realiseren van de nieuwe vijver 

en de aanleg van de duiker en stuwconstructie. Indien er bronbemalingen noodzakelijk zijn voor 

de aanleg van bijvoorbeeld riolering of woningen, dan is voor zowel het onttrekken van 

grondwater als het lozen van grondwater een melding/vergunning in het kader van de waterwet 

nodig. 

 

Riolering 

De bestaande riolering wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. Het afvalwater (DWA) wordt 

aangesloten op het gemengd stelsel van de gemeente. 

 

Het regenwater (HWA ) wordt voor het grootste deel aangesloten op het HWA-stelsel van de 

omliggende wijk. Dit stelsel loost het regenwater van zowel dak- als wegoppervlak via 

lamellenfilters op oppervlaktewater op twee locaties; aan de Hoofdgraaf ter hoogte van de 

achterzijde van de woningen aan de Hofflaan en aan de Hoofdgraaf ter hoogte van de Neer-

Andelseweg. Circa 2.600 m2 (toename van het verhard oppervlak ten opzichte van de huidige 

situatie) aan dakoppervlak wordt direct op de vijver geloosd. Hierdoor neemt de belasting op het 

oppervlaktewater buiten het plangebied niet toe en zijn er geen negatieve gevolgen voor het 

watersysteem. Het waterschap Rivierenland heeft ingestemd met het afkoppelplan van Andel d.d. 

14 juli 2009, waarin rekening is gehouden met het aansluiten van 14.000 m2 aangesloten verhard 

oppervlak vanuit de wijk Notenhoff op het HWA stelsel. 

 

Het rioleringsplan met het ontwerp van het DWA stelsel en het HWA stelsel binnen de Notenhoff 

is ter goedkeuring aan het Waterschap voorgelegd. 

 

Grondwater 

In de wijk wordt een vlakliggend drainagesysteem  met een b.o.b. van NAP +0,30 m aangelegd 

om het grondwaterpeil te reguleren. De minimale ontwateringsdiepte bedraagt minimaal 0,70 m 

onder wegpeil en 0,90 m onder vloerpeil. Het drainagewater wordt direct op de vijver geloosd. De 

lozing van drainagewater op de vijver wordt niet gecompenseerd, omdat dit vertraagd vrijkomt in 

geringe hoeveelheden. Het drainagestelsel ligt in de wegcunetten. 

 

Als gevolg van de aanpassingen aan het oppervlaktewatersysteem neemt de kweldruk toe. Dit is 

berekend op 8 m3/dag toename bij een T=10 hoogwatersituatie in de rivier. Om deze toename in 

kwel te compenseren wordt extra vijveroppervlak (berging) gerealiseerd. 



 

 

Waterkwaliteit 

Het hemelwater wordt direct geloosd op het oppervlaktewater. Om verontreiniging van het 

oppervlaktewater te voorkomen mogen er geen uitlogende materialen worden toegepast die in 

aanraking komen met hemelwater (zoals dakgoten en regenpijpen. Gecoate materialen (KOMO-

keurmerk zijn wel toegestaan). Gezien de inrichting van de vijver (geringe doorstroming) wordt 

het houden van eenden en voeren daarvan afgeraden. Dit geeft een sterke belasting van het 

oppervlaktewater en een grote kans op een slechte waterkwaliteit. Afstemming kan plaatsvinden 

met de veeg- en baggerplannen van de gemeente. Hierbij betreft het voornamelijk bladval en 

zwerfvuil. 

 


