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1

INLEIDING

1.1

Algemeen
Op de noordoever van de Waal bij Lent wordt de Vinex-locatie Waalsprong ontwikkeld.
In deze grootschalige ontwikkeling speelt de waterhuishouding een belangrijke rol,
mede vanwege de nabije ligging van de rivier De Waal.
De ruimtelijke opgave
voor de Waalsprong
komt voort uit de Vierde
Nota Ruimtelijke
Ordening Extra (Vinex).
De opgave omvat circa
12.000 nieuw te bouwen
woningen en circa 50 ha
bedrijventerrein.
Als onderlegger bij de
inrichting van de
deelplannen van de
Waalsprong bestaat
behoefte aan een
integraal
waterhuishoudingsplan.
Hierin kunnen enerzijds
alle normen en
uitgangspunten een plek
krijgen. Anderzijds biedt
het een duidelijk kader
voor de detailinrichting
van het watersysteem in
de deelplannen.
Figuur 1.1: Het projectgebied gezien vanuit de lucht

In 1999 is door adviesbureau Tauw het “Integraal waterplan voor de Waalsprong”
opgesteld, rekening houdend met de kaders uit het Structuurplan “Land over de Waal”.
In de periode daarna is op onderdelen aan de plannen geschaafd, ondermeer als
gevolg van het Collegeakkoord uit 2002, het MER en het Voorkeursmodel en de
problematiek van de flessenhals van de Waal. Door deze planaanpassingen is ook een
actualisatie van het oude waterplan noodzakelijk. Daartoe heeft GEM Waalsprong BV
in 2006 een opdracht verstrekt aan Royal Haskoning om een Waterhuishoudkundig
Inrichtingsplan Waalsprong (WIW 2006) op te stellen. In opdracht van de gemeente
Nijmegen is het WIW 2006 geactualiseerd tot het voorliggende WIW 2009.
Het Waterhuishoudkundig Inrichtingsplan Waalsprong (WIW 2009) heeft twee doelen:
1. Het is de grondslag voor bestuurlijke afstemming tussen de betrokken partijen over
de waterhuishoudkundige inrichting voor de Waalsprong;
2. Het geeft de kaderstellende inrichting weer voor de uitwerking van het
watersysteem in de deelplannen.
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Het plan is opgedeeld in totaal 9 deelgebieden. Hierbij wordt opgemerkt dat het gebied
Vossenpels geen deel uitmaakt van de nu voorziene ontwikkelingen en mogelijk pas
op langere termijn onderdeel zal worden van de Waalsprong.
Elk gebied heeft zijn eigen karakter op het vlak van stedenbouwkunde, landschap en
planeconomische aspecten. Het in dit inrichtingsplan beschreven waterhuishoudkundig
systeem omvat het totale plangebied, en overstijgt daarmee de deelgebieden. De
inrichting van het water beïnvloedt echter ook de belevingswaarde van het omliggende
gebied en moet deze zoveel mogelijk versterken. Aan de andere kant stelt het
watersysteem eisen aan de detailuitwerking van de deelgebieden. In bijlage 5 zijn de
deelgebieden beschreven.
Het watersysteem van de Waalsprong bestaat uit twee deelsystemen:
• het hoofdsysteem, met plassen en singels met gestuwde afvoer naar de plassen,
waarop het overgrote deel van de Waalsprong afwatert;
• het droogvallende watersysteem voor bedrijventerrein de Grift en het noordelijke
deel van Groot Oosterhout.

Figuur 1.2: Deelgebieden Waalsprong

1.2

Figuur 1.3: Watersysteem Waalsprong

Watertoets
In algemene zin drukt water een belangrijk stempel op de inrichting van de openbare
ruimte en hangt het nauw samen met de inpassing van het project in haar omgeving.
Het is daarom niet vreemd dat het nadrukkelijk betrekken van water bij ruimtelijke
veranderingsprocessen in 2001 verplicht is gesteld in de vorm van de watertoets.
Het programma van eisen in hoofdstuk 2 is een weerslag van het doorlopen
watertoetsproces (zie bijlage 1 voor een overzicht van het doorlopen proces). Om
9T9874.A0/R003/ONK/EJA/Nijm
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hiertoe te komen heeft sinds 1995 regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de
waterpartners (de taakomschrijving van de waterpartners staat in bijlage 3).
WIW 2009 als waterhuishoudkundig kader voor de natte paragraaf
In bestemmingsplannen dient een natte paragraaf te worden opgenomen, waarin de
waterhuishouding wordt beschreven. Het detailniveau van deze natte paragraaf hangt
samen met het uitwerkingsniveau van het bestemmingsplan, maar betreft altijd de
ruimtelijke aspecten van water op de plankaart en in de overwegingen. Voor de globale
deelbestemmingsplannen van de Waalsprong dient het WIW 2009 als onderlegger,
waarnaar verwezen kan worden voor het globale watersysteem. Indien het een
gedetailleerd bestemmingsplan betreft zal een verdere uitwerking van
waterhuishouding en riolering voor het deelgebied worden opgesteld. De kaders van
het WIW 2009 blijven daarbij van kracht. In elk bestemmingsplan moet het
ruimtebeslag van het water zichtbaar zijn.

1.3

Ambities
Voor de opzet van het watersysteem van de Waalsprong zijn de wettelijk geldende
normen een vaststaand uitgangspunt.
Om de in het structuurplan Waalsprong aangegeven Ecopolis gedachte vorm te geven,
zijn naast de wettelijke normen, ook uitgangspunten van het te realiseren
kwaliteitsniveau geformuleerd, met bijbehorende maatregelen en randvoorwaarden.
De uitwerkingen worden getoetst aan de wettelijke normen, bovengenoemde
maatregelen en randvoorwaarden.
In een aantal gevallen is aangegeven welke maatregelen bijdragen aan een hoger
ambitieniveau. Bij de deeluitwerkingen zal steeds op basis van planologische- en/of
financiële consequenties worden aangegeven of en in welke mate het hogere
“ambitieniveau” is gehonoreerd.

1.4

Dijkteruglegging
Het verleggen van de dijk
De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich hier bovendien in de
vorm van een flessenhals. In 1993 en 1995 was goed zichtbaar dat de rivier daardoor
bij hoogwater opstuwt, met verhoogde risico’s op overstromingen. Op de zuidoever ligt
de historische binnenstad van Nijmegen direct tegen het water aan, op de noordoever
ligt de dorpskern Lent.
In 2006 heeft het Rijk na een lange periode van onderzoek en procedures de keuze
gemaakt om de dijk bij Lent 350 meter verder landinwaarts te leggen, zodat de Waal
meer ruimte krijgt. De verlegging van de dijk is voor Nijmegen en vooral voor de
bewoners van Lent een ingreep met grote gevolgen omdat er ongeveer vijftig
woningen moeten verdwijnen. Daarnaast ontstaat met deze ingreep een nieuw en
beeldbepalend gebied nabij het hart van Nijmegen, pal voor de kade van de oude
binnenstad.
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Een Nevengeul
De dijkteruglegging wordt gecombineerd met een nevengeul. Deze nevengeul is een
geul in de uiterwaarden waarin altijd water staat. Deze geul is kleiner, smaller en
minder diep dan de vaargeul. Bij hoogwater stroomt het water in de geul mee met de
rivier en hiermee wordt verkomen dat het water te veel wordt opgestuwd.
Aan het ontwerp van de dijkteruglegging wordt de eis gesteld dat de kwel in de
Waalsprong niet toeneemt. Hiertoe is de aanleg van een kwelscherm voorzien.
Onderstaande afbeelding laat de toekomstige situatie zien.

Figuur 1.4: Bestaande dijk nabij Lent

Figuur 1.5: Plansituatie dijkteruglegging te Lent
(2015)

1.5

Status document
Dit document is een geactualiseerde versie van het Waterhuishoudkundig
inrichtingsplan Waalsprong uit 2006, met het kenmerk
9P8278.A0/R004/ONK/TBA/Nijm. Aspecten die bij de actualisatie zijn meegenomen
zijn:
• Aanpassingen uit het collegevoorstel van de gemeente waarmee het WIW
2006 destijds is voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders;
• Commentaar uit de schriftelijke reactie van Waterschap Rivierenland op het
WIW 2006, waaronder een zestal maatregelen ten behoeve van de
waterkwaliteit;
• De nieuwste plankaart (plasvormen);
• Aanpassen van de tekst over de dijkteruglegging naar huidige stand van
zaken;
• Opnemen van het faseringshoofdstuk en verwijzen naar de faseringsnotitie in
een extra bijlage;
• Opnemen van tijdelijke toetsnormen;
• Opnemen van de monitoringsafspraken en evaluatie daarvan;
• Opnemen van een tabel met oppervlaktes per deelgebied;
• Het opnemen van aangepaste eisen voor verhang in hemelwatergoten in de
straten;
• Beschrijving van de visvriendelijkheid van stuwen en gemalen en de
ecopasseerbaarheid van duikers;
• Beschrijven van de ligging en het functioneren van de wadi's, ook i.c.m.
ondiepe watergangen.
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De in 2006 uitgevoerde modelstudie van de waterhuishouding is voor deze rapportage
niet geactualiseerd. In deze modelstudie was nog sprake van 2 ongeveer vierkante
plassen. In de meest recente inrichtingsplannen van de landschapszone is sprake van
3 plassen zoals te zien in figuur 1.3. De gevolgen van de dijkteruglegging te Lent voor
de waterhuishouding in de Waalsprong zullen worden beschreven in het nog op te
stellen MER. Ten behoeve van de nadere detaillering is het wenselijk dat het
watersysteem van de Waalsprong in combinatie met de dijkteruglegging wordt
gemodelleerd.
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2

PROGRAMMA VAN EISEN

2.1

Algemeen
Het Programma van Eisen voor de waterhuishoudkundige inrichting van de
Waalsprong komt voort uit het structuurplan "Land over de Waal", het beleid dat door
de waterpartners is opgesteld en de nieuwe functie van het plangebied. Het bestaande
watersysteem is beschreven in bijlage 4, de nieuwe functie in bijlage 5 en het
beleidskader in bijlage 6. Bovendien is een deel van de eisen een voortvloeisel uit
eerdere (bestuurlijk geaccordeerde) planprocessen voor dit gebied. Dit hoofdstuk
beschrijft alle onderdelen waaraan de inrichting moet voldoen en de wijze waarop deze
worden getoetst.
In het Programma van Eisen komen de thema’s uit de Handreiking Watertoets 2 aan
de orde. Als de eisen meerdere thema's beslaan, worden deze in één paragraaf
behandeld, met verwijzingen in de andere.

2.2

Veiligheid

2.2.1

Ruimte voor de rivier
Bij de ligging van watergangen en andere onderdelen van het waterhuishoudkundige
en ook in de stedenbouwkundige context is rekening gehouden met de Beleidslijn
Grote Rivieren. De Waal is ter plaatse van het projectgebied smaller dan wenselijk. In
dit kader heeft de tweede kamer inmiddels besloten tot een dijkteruglegging, het
projectgebied in.

2.2.2

Hoogwaterbescherming Waal
Tijdens en na de ontwikkeling van de Waalsprong moet de waterkerendheid en
stabiliteit van de dijken in tact blijven. Met deze reden is er een ruimtelijke reservering
in de vorm van een profiel van vrije ruimte waarbinnen in principe geen holle ruimten,
zoals kelders en kruipruimten evenals funderingsbalken zijn toegestaan. Deze zone
beslaat de eerste 50 meter vanuit de huidige binnenteen van de bandijk. Als in deze
zone wordt gebouwd zal worden aangegeven hoe de stabiliteit wordt gegarandeerd. In
bijlage 8 zijn de voorwaarden en achtergronden uitgebreider weergegeven. In het
kader van het dijkterugleggingstraject zijn en worden specifieke afspraken gemaakt
over bebouwingsmogelijkheden in de dijkzones.

2.2.3

Veiligheid voor kinderen
Tijdens het ontwerp van de watergangen zal aandacht besteed worden aan het aspect
veiligheid voor kinderen. Het is de ambitie een kindvriendelijke leefomgeving te
creëren. Mogelijkheden om deze ambitie vorm te geven zijn flauwe oevertaluds
(richtlijn talud van 1:5 van insteek tot 0,4 m onder de waterlijn), plasoevers (richtlijn 1
tot 1,5 m breed en 0,1 tot 0,4 m diep, in combinatie met een beklimbaar talud) en
afscherming met bijvoorbeeld hekjes, muurtjes of groen.
Verder kan de ruimtelijke indeling van een gebied onveilige situaties wegnemen. De
aandacht voor veiligheid is specifiek gewenst op plaatsen waar kinderen spelen,
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bijvoorbeeld bij scholen, sportvelden en speelplaatsen. Ook de toegankelijkheid van
duikers en andere kunstwerken verdient in dit kader aandacht.
2.2.4

Nationaal Bestuursakkoord Water
Voor woongebieden hanteert het Nationaal Bestuursakkoord Water een
beschermingsniveau tegen inundatie vanuit oppervlaktewater van T=100 jaar (de
werknorm voor stedelijk gebied). Bijlage 9 gaat hier nader op in.

2.3

Oppervlaktewatersysteem

2.3.1

Functioneren watersysteem en toetsing
Het stedelijke gebied wordt ingericht met voldoende ruimte voor het vasthouden en
bergen van overtollig water, zodat niet wordt afgewenteld op het landelijk gebied. Dit
betekent een zodanige buffercapaciteit dat niet meer dan de overeengekomen
afvoernorm het projectgebied verlaat.
Met de keuze voor het toepassen van de Ecopolis-strategie (zie ook bijlage 7) op de
Waalsprong, is gekozen voor de realisatie van een robuust oppervlaktewatersysteem.
Een aaneengesloten systeem met voldoende oppervlak en inhoud, vanwege de
waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie.
Voor de situatie waarin de Waalsprong gereed is, geldt voor het hoofdsysteem de
overeengekomen afvoernorm van 0,5 l/s/ha. In het Griftsysteem (Groot-OosterhoutNoord en Bedrijventerrein de Grift) geldt een norm van 1,5 l/s/ha. De afvoernorm voor
het hoofdsysteem zal in de realisatieperiode praktisch niet gehaald kunnen worden. In
die periode wordt een zodanig watersysteem gerealiseerd dat de afvoer niet groter zal
zijn dan 1,5 l/s/ha. Tijdens de ontwikkeling van de Waalsprong moet de toename van
bufferend wateroppervlak steeds tenminste in verhouding zijn met de toename van
verhard oppervlak.
Afvoer van water vanuit het gebied van de Waalsprong naar de Linge vindt plaats bij
waterstanden boven NAP +7,90 m. De afvoer vanuit het hoofdsysteem vindt plaats in
het deelgebied Oosterhout en bedraagt maximaal 0,44 m³/s. Het Griftsysteem (de Grift
en Groot Oosterhout-noord) heeft een afvoer naar de Linge van maximaal 0,18 m³/s.
De ecologie, veiligheid en beleving stellen eisen aan de maximale fluctuaties in
plaswaterstanden. Als toetscriterium voor het peil in de plassen geldt dat dit gedurende
de neerslag- en rivierstandenreeks van 1990 tot 2000 niet hoger mag worden dan
NAP + 8,55 m en niet lager mag worden dan NAP + 6,65 m.
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Figuur 2.1: Overzicht belangrijke hoogtematen

Voor het hoofdsysteem is de berging in de singels op zich niet voldoende. Daarom
wordt het wateroppervlak van de plassen in de landschapszone van tenminste 60 ha,
niet enkel benut voor aanvulling in droge perioden, maar ook voor berging in natte
perioden. De aanleg van het wateroppervlak van singels en plassen volgt de toename
van het verhard oppervlak zodanig, dat wateroverlast wordt voorkomen. Achtergronden
van en afspraken rond toetsing en toetsingsnormen zijn opgenomen in bijlage 9.
2.3.2

Minimale Singelprofielen
Om voldoende afvoer in extreme situaties te garanderen, worden de singels in het
hoofdsysteem zodanig vormgegeven, dat zich onder NAP + 7,90 m een minimaal
doorstroomprofiel van 8,3 m2 bevindt. Hierbij geldt een minimale bodembreedte van 1
m op een bodemhoogte van NAP +6,60 m.

2.3.3

Beheer en onderhoud
Volgens de Keur van het waterschap dient aan weerszijden van een A-watergang een
strook van 4 meter vrijgehouden te worden voor het uitvoeren van werkzaamheden.
Hierop is ontheffing mogelijk indien onderhoud en beheerbaarheid zijn gewaarborgd.
In de afspraken tussen het waterschap en de GEM wordt in elk geval aandacht
geschonken aan:
• de obstakelvrije zone van de oevers;
• de doorvaarbaarheid van een aantal duikers;
• het aanwijzen van vuiltrekplaatsen (plaatsen waar vuil en maaisel tijdelijk worden
afgezet in afwachting van inzameling);
• plaatsen om onderhoudsboten te water te laten en uit het water te halen en eisen
die hieraan worden gesteld;
• beschikbaarheid baggerdepot.

WIW 2009
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2.3.4

Kunstwerken
Om te garanderen dat stuwen ook onder extreme omstandigheden functioneren,
dienen ze te keren tot boven de maximale waterstand.
Duikers moeten voldoende groot zijn, waarbij onderhoud en ecologie een rol spelen.
Ze hebben hooguit een lengte benodigd voor de breedte van de kruisende
infrastructuur. De afmetingen en hoogteligging zijn zodanig dat de duikers niet teveel
opstuwen en de waterkwaliteit niet onnodig negatief beïnvloeden.
Meer achtergronden en een nadere invulling van toetsnormen zijn opgenomen in
bijlage 9.

2.4

Afvoer afvalwater en regenwater

2.4.1

Overstorten riolering
Het ontwerp van de riolering richt zich op het zo klein mogelijk houden van de
vuiluitworp naar het oppervlaktewater.
In nieuwe gebieden met een specifieke woonfunctie wordt bijna al het verharde
oppervlak niet op riolering aangesloten, maar op wadi's. Kleine verharde oppervlakken
die te vuil zijn om niet te rioleren, voeren af naar gemengde stelsels met een minimale
berging van 12 mm. Er wordt een pompovercapaciteit van 0,75 mm/uur geïnstalleerd.
Omdat een gemengd stelsel met een dergelijke grote berging ongebruikelijk is, wordt
deze in dit document verder aangeduid met gemengd+.
Op delen van het bedrijventerrein De Grift, in het centrumgebied (De Citadel) en voor
de hoofdwegen worden verbeterd gescheiden stelsels aangelegd. Hier is de minimale
berging 4 mm en wordt een pompovercapaciteit van 0,3 mm/uur geïnstalleerd.
Het bestaande rioolstelsel van Lent heeft twee overstorten voorzien van een
bergbezinkbassin. Eén ligt bij de Laauwicksestraat, de ander bij de Parallelweg.
Overstorten vanuit een gemengd stelsel (aanwezig in Lent en mogelijk in nieuwe
woongebieden) mogen alleen op A-watergangen met voldoende doorstroming (dus
niet doodlopend) lozen. Daarom zal de geplande singel van het stadseiland het spoor
kruisen nabij de locatie van het bergbezinkbassin Parallelweg.
De maximale waterstand in de Waalsprong bedraagt circa NAP +8,55 m. De
drempelhoogtes van externe overstorten van rioolstelsels dienen minimaal op NAP
+8,75 m te liggen. Indien dit niet mogelijk is, dienen overstorten te worden voorzien van
een terugslagklep.
In de aansluitvergunning van 28 november 2002 is opgenomen dat de hoeveelheid
afvalwater die wordt afgevoerd naar de RWZI in Arnhem een maximum kent van
1443 m3/uur.
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2.4.2

Water op straat
In situaties met zeer hevige neerslag wordt tijdelijk waterberging op straat
geaccepteerd. Deze situatie mag maximaal enkele uren duren en eens in de één a
twee jaar voorkomen.

2.4.3

Afkoppelen en infiltratie
Het water van daken en weg- en terreinverhardingen wordt op grote schaal niet op
riolering aangesloten. Hierbij wordt de beslisboom voor hemelwater van BOR-G
(Bestuurlijk Overleg Riolering Gelderland) gehanteerd. De beslisboom is opgenomen in
Bijlage 10.

Afgekoppeld hemelwater wordt via het oppervlak naar de ontvangende voorzieningen,
de zogenaamde wadi's, afgevoerd. Het afgekoppelde oppervlak en de eventuele goten
dienen een verhang (helling) van tenminste 5‰ te hebben, waarbij de maximale
afstand die het water over de verharding of door een goot aflegt 150 m is. Deze eisen
zijn ontleend aan het Werkboek openbare ruimte Waalsprong van de gemeente. Als
met een technische onderbouwing kan worden aangetoond dat dit geen problemen
oplevert, is een iets grotere af te leggen afstand acceptabel.

Figuur 2.2: Principedoorsnede wadi in droge situatie
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Figuur 2.3: Principedoorsnede wadi in neerslagsituatie

Figuur 2.4: Principedoorsnede wadi bij extreme neerslag

De afvoer van hemelwater dient in een logische structuur te worden opgenomen.
Hierin zijn goten, wadi's, drainage- en afvoerleidingen onderling verbonden in een
lintstructuur, die uitkomt bij oppervlaktewater. Voorkomen moet worden dat het water
een onnodig lange weg aflegt in goten of leidingen.

Figuur 2.5: Voorbeeldinpassing wadi's en afvoerleidingen in verkaveling
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Het afvoeren van hemelwater dient te gebeuren in een voor de uitvoerende
gemeentelijke beheerders heldere structuur. In het openbare gebied mogen per straat
niet meer dan twee verschillende ondergrondse afvoersystemen voorkomen
(bijvoorbeeld gemengd+ riool en afgekoppeld regenwater). Zowel voor af te koppelen
als aan te koppelen oppervlakken dient gebruik te worden gemaakt van duurzame (niet
uitlogende) bouwmaterialen. Dit wordt onder meer ingevuld door het toepassen van de
handreiking "Minder metalen in het water, Handreiking voor de vermindering van de
emissie het Gelders water afkomstig van bouwmaterialen" (Regioteam schoon Gelders
water, 2005).
Vooralsnog wordt de berging in de wadi's niet meegerekend bij de toetsing van de
berging van het oppervlaktewatersysteem. De waking (verschil tussen maximale
waterstand in de wadi en maaiveld) dient tenminste 10 cm te zijn.
2.4.4

Beheer en onderhoud
Voor het goed functioneren van de riolering
en de voorzieningen voor de
hemelwaterafvoer, is regelmatige inspectie
en onderhoud noodzakelijk. De gemengde
en verbeterd gescheiden rioolstelsels
worden opgenomen in de gemeentelijke
beheersystemen en worden opgenomen in
inspectie- en onderhoudscycli. Voor het
beheer van de goten en wadi's is een
soortgelijke behandeling gewenst. Goten en
verhardingen worden geïnspecteerd op
plasvorming. Dit kan na een regenbui, maar
ook verzakking en mosvorming zijn goede indicatoren. In overleg met het waterschap
worden monitorings- en beheersplannen opgesteld.
Wadi’s en riolen worden gesitueerd in de openbare ruimte, om de juiste werking en
toegankelijkheid te garanderen.

2.5

Watervoorziening

2.5.1

Zelfvoorzienend systeem
Het watersysteem zal zelfvoorzienend zijn. Er zal geen water vanuit de Linge of Waal
worden ingelaten. De afvoer vanuit het gebied naar de Linge is beperkt. Het
plasoppervlak wordt benut voor berging van het hoofdwatersysteem, om zowel
maximale waterstanden als minimale waterstanden te beperken.

2.5.2

Huishoudelijk gebruik en bedrijfsmatig gebruik
Tussen 1995 en 1999 zijn de mogelijkheden en consequenties van het gebruik van
oppervlaktewater uitvoerig onderzocht. Op grond van slechte economische
haalbaarheid en risico’s voor de volksgezondheid wordt door het drinkwaterbedrijf van
gebruik van oppervlaktewater afgezien.
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2.6

Bodemdaling
Grootschalige gevoeligheid voor zettingen is in het projectgebied niet aan de orde.

2.7

Grondwater
In het projectgebied dient grondwaterneutraal te worden gebouwd. Dit betekent dat de
gemiddelde grondwaterstand in het projectgebied nagenoeg gelijk blijft aan de huidige
situatie.
De gevolgen van het stopzetten van de drinkwaterwinning door pompstation Lent
mogen door de realisatie van de Waalsprong niet extra nadelig zijn ten opzichte van
stopzetting van de winning bij autonome ontwikkeling. De grondwaterwinning vond
plaats vanuit het derde watervoerende pakket en is inmiddels ontmanteld. Uit
berekeningen blijkt dit geen invloed te hebben op de waterstanden in het eerste en
tweede watervoerende pakket.
Voor de bestaande bebouwing van Lent geldt dat de grondwaterstanden in
kwelsituaties met hoge Waalstanden door realisatie van de Waalsprong niet hoger
mogen worden. Bij realisatie van de Waalsprong speelt de singel Stadseiland parallel
aan de dijk een belangrijke rol bij de bescherming van het gebied tegen hoge
grondwaterstanden. De singel beschermt echter in hoofdzaak het gebied ten noorden
van de singel. Door realisatie van de Waalsprong zal de bescherming tegen hoge
grondwaterstanden alleen maar verbeteren. In de studie ’Varianten watersysteem
Waalsprong’ (2003) zijn waterstandsverlopen te verwachten tijdens de afvoergolf van
eind 1993 – begin 1994 berekend met en zonder dijkteruglegging. Hier bleek dat,
indien geen maatregelen worden getroffen, als gevolg van de dijkteruglegging ter
plaatse van bestaande bebouwing hogere grondwaterstanden zullen optreden. Er
worden in geval van dijkteruglegging maatregelen getroffen om deze bestaande
bebouwing te beschermen.
De invloed van het watersysteem van de Waalsprong op de omgeving dient gering te
zijn. Als gevolg van de realisatie van de Waalsprong is een grondwaterstandverlaging
aan de randen van het plangebied van maximaal 0,10 m toegestaan.

2.8

Oppervlaktewaterkwaliteit

2.8.1

Waterkwaliteit en ecologie
Een ecologisch uitgebalanceerde inrichting
draagt bij aan de waterkwaliteit. In het
inrichtingsplan wordt gestreefd naar het
zoveel mogelijk toepassen van
natuurvriendelijke oevers, waarbij tenminste
de helft van de oevers van de
watervoerende singels in het hoofdsysteem
natuurvriendelijk wordt uitgevoerd. Dit
gebeurt in de vorm van een talud van 1:5 of
flauwer, of een gelijkwaardig profiel. Het
natuurvriendelijke deel van de oever bevindt
zich daarbij tussen NAP + 7,20 m en NAP +
8,20 m.
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Als ecologische doelstelling geldt het viswatertype Baars-Blankvoorn voor de plassen,
en het type Ruisvoorn-Snoek in de singels.
Vanwege het gunstige effect van een groot watervolume op de waterkwaliteit, worden
de plassen diep (10 tot 30 m waterdiepte) uitgevoerd.
De waarde van vismigratie van de Waalsprong naar omliggende gebieden en vice
versa is niet groot genoeg voor het nemen van speciale maatregelen. Binnen het
watersysteem moet vismigratie mogelijk zijn.
Duikers worden met looprichels of soortgelijke technieken passeerbaar gemaakt voor
kleine oevergebonden dieren. Nieuwe gemalen worden visvriendelijk uitgevoerd.
2.8.2

Voorkomen van vervuilingsbronnen
Doorslaggevend voor het bereiken van de gewenste beperkte voedselrijkdom is het
voorkomen van een overschot aan voedingsstoffen. De oppervlakkige afvoer van
hemelwater mag niet leiden tot extra verslechtering van de oppervlaktewaterkwaliteit.
Een belangrijke bron van voedingsstoffen is rivierkwel. Hier is binnen de Waalsprong
weinig aan te doen.
Daarom moeten overige bronnen van voedingsstoffen worden beperkt. Hierbij
verdienen de volgende bronnen de aandacht:
• riooloverstorten (zie § 2.4.1);
• eendjes voeren;
• afspoeling van hondenpoep;
• bladval van bomen;
• achterblijvend maaisel.
Voor de aan oppervlaktewater grenzende
terreinen dienen gebruiksrestricties te
gelden. Ook andere verontreinigingen dan
voedingsstoffen dienen te worden
voorkomen. Daarom zullen de volgende
activiteiten zoveel mogelijk worden beperkt:
• auto wassen;
• chemische onkruidbestrijding.
• gladheidbestrijding door strooien van zout.
Het afstromende water van verhardingen dient te worden voorgezuiverd alvorens dit
wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. De bodempassage van een wadi is de
gebruikelijke uitvoeringsvorm. Voor het beperken van verontreinigingen van niet op
riolering aangesloten verhard oppervlak in het oppervlaktewater, hebben de wadi's een
minimale inhoud van 10 mm. Slechts een zeer klein deel van de jaarlijkse neerslag
(circa 7 % op basis van de stippengrafiek van Kuipers) ondergaat dan niet een
zuiverende bodempassage. De wadi’s worden als onderdeel van de groene/openbare
ruimte aangelegd.
Ten behoeve van de waterkwaliteit zullen in het watersysteem geen aparte, beheerste
(helofyten)filtersystemen worden aangelegd.
WIW 2009
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2.8.3

TEWOR-toets
Het waterkwaliteitsspoor toetst de effecten van riooloverstorten op de kwaliteit van het
oppervlaktewater en stelt gericht maatregelen op om knelpunten op te lossen. Het
effect van de bestaande overstorten op het toekomstige watersysteem wordt
modelmatige getoetst met TEWOR. De TEWOR-score geeft de saneringsindicatie aan.
Het systeem wordt getoetst aan de streefwaarden van zuurstof en (e-coli)bacteriën op
basis van overstortgebeurtenissen van de overstorten in Lent.

2.8.4

Eisen aan inrichting watergangen
De waterdiepte van de singels wordt
zoveel mogelijk gehandhaafd op minimaal
1 meter. Bij een bodemniveau van NAP +
6,60 m worden de singels dan ook
gestuwd op NAP + 7,60 m. In een
gemiddeld droog jaar mag deze
waterdiepte niet worden onderschreden.
Het jaar 1991 in de te toetsen regenreeks
is zo'n gemiddeld droog jaar.

2.8.5

Doodlopende watergangen
In watervoerende watergangen dient circulatie mogelijk te zijn om een voldoende
waterkwaliteit te waarborgen. Dit betekent dat watergangen niet doodlopend mogen
zijn. Indien watergangen droogvallend worden uitgevoerd, geldt deze eis niet.
Voor singels, die geen onderdeel zullen zijn van een lus met circulatie, en waarop geen
gemengde of gemengde+ riooloverstortingen plaatsvinden, kan gekozen worden voor
droogvallende watergangen.

2.8.6

Overkluizingen
Overkluizingen, bijvoorbeeld in de vorm
van duikers, dienen met
terughoudendheid te worden toegepast.
De voorkeur gaat uit naar bruggen. Daar
waar een overkluizing wordt toegepast,
dient deze zo kort mogelijk te zijn (zie ook
paragraaf 2.3.4).

2.8.7

Baggeren
In een convenant is vastgelegd dat door het waterschap een goed bereikbaar depot
voor onderhoudsbagger en maaisel zal worden ingericht met een oppervlak van
minimaal 1 ha. De GEM stelt hiertoe grond beschikbaar. De gemeente en het
waterschap bepalen de inrichtingseisen met oog voor de functionaliteit en uitstraling.
De uitvoering en realisatie worden door het waterschap gefinancierd. Mocht de grond
voor het baggerdepot niet beschikbaar komen, ontvangt de gemeente de vrijgekomen
baggerspecie.
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2.8.8

Overige aspecten waterkwaliteit
De fysisch-chemische waterkwaliteit dient tenminste te voldoen aan de in de 4e nota
waterhuishouding genoemde MTR (Maximaal toelaatbaar risico) waarde. Deze norm
dient in een gemiddeld droog jaar te worden gehaald (in de gehanteerde reeks 1990 2000 is dit het jaar 1991).
Met de oeverinrichting dient aan de ecologische doelstelling te worden voldaan. De
inrichting van de oevers dient verder aan te sluiten bij het stedenbouwkundige beeld
van een deelgebied. Bij de plassen wordt gepoogd veel (natuurvriendelijke)
oeverlengte te (laten) realiseren.
Moerasachtige watersystemen, stagnant (stilstaand) water en ondiepe of eutrofe
opwarmingsgevoelige plassen zijn ongewenst vanwege de mogelijke risico’s voor de
volksgezondheid. In het ontwerp moet voorkomen worden dat dergelijke situaties
kunnen ontstaan.

2.9

Grondwaterkwaliteit

2.9.1

Afkoppelen
Om verontreiniging door infiltrerend hemelwater te voorkomen, worden wadi's
toegepast met een zuiverende bodempassage.

2.9.2

Beschermingsgebieden
Omdat de winning van drinkwater in Lent is stopgezet, zijn speciale voorzieningen in
de 25 jaarszone ter voorkoming van mogelijke verontreinigingen in het grondwaterbeschermingsgebied niet langer nodig. De 25 jaarszone is de zone waarin bijzondere
restricties gelden voor de lozing van (water met) stoffen naar de bodem.

WIW 2009
Definitief rapport

9T9874.A0/R003/ONK/EJA/Nijm
-17 -

20 november 2009

3

INRICHTINGSPLAN WATERSYSTEEM OP HOOFDLIJNEN

3.1

Inrichting
De structuur van het watersysteem van de Waalsprong is weergegeven op de
ingevoegde overzichtskaart. Duidelijk herkenbaar zijn de plassen in de
landschapszone en de singellussen in het plan. De exacte ligging van de singels en
plassen staat hiermee niet vast. Binnen de deelgebieden kan de ligging worden
gewijzigd. Wel is de weergegeven samenhang cruciaal en liggen de aansluitingen
tussen de deelgebieden
vast.
Het WIW 2009 geeft
geen vastliggend
gedetailleerd ontwerp,
maar schept een kader
voor de ontwikkeling. De
profielentekeningen in
bijlage 17 tonen
voorbeelden van
dwarsprofielen van de
verschillende
singeldelen. Voor
diverse profielen zijn
meerdere keuzeprofielen
gegeven. Voor de
ecologische variatie
wordt elke 100 à 200 m
gewisseld tussen de
keuzevarianten. Afwijken
van de (keuze)profielen
is mogelijk, mits de
hoeveelheid
waterberging, de
afvoercapaciteit, de
doorstroomsnelheid bij
circulatie en de
hoeveelheid
natuurvriendelijke oever
blijven voldoen. Het is
bijvoorbeeld mogelijk de
breedte van de plasberm
te laten variëren en de
insteek met deze
glooiing mee te laten
lopen.

Figuur 3.1: Arme (ongewenste) invulling van de ecologische oever

Figuur 3.2: Rijke (gewenste) invulling van de ecologische oever
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Het is niet wenselijk de (ecologische delen van) profielen strak volgens de
profieltekening vorm te geven. Juist een variatie van dieptes, ondieptes en droge delen
is ecologisch waardevol. De figuren 10.1 en 10.2 illustreren respectievelijk de
ongewenste strakke invulling en gewenste gevarieerde invulling.

3.2

De weg van het water in het watersysteem
De inrichting van de waterhuishouding is
zodanig dat water zoveel mogelijk wordt
vastgehouden en geen water wordt
ingelaten, bijvoorbeeld uit de rivier de Linge.
De voeding van het watersysteem bestaat
uit ‘natuurlijke’ elementen. De belangrijkste
factoren zijn neerslag binnen de grenzen
van het plangebied en kwel, voornamelijk bij
hoge waterstanden in de Waal. Water kan
het systeem verlaten als gevolg van
verdamping, infiltratie naar het grondwater
en afwatering naar de Linge, in het
noordwesten van het plangebied.
Neerslag op wegen en daken wordt zoveel mogelijk zichtbaar afgevoerd. Door middel
van goten wordt het water verzameld in wadi’s. Vanuit deze wadi’s vindt zuivering door
de bodempassage plaats. Water dat niet infiltreert wordt via drainageleidingen
afgevoerd naar de singels. Bij extreme neerslag lopen de wadi's via slokops over naar
de drainageleidingen. De singels ontvangen bij hoge waterstanden van de Waal ook
kwelwater.
De overzichtskaart achter in dit rapport geeft voor het hoofdsysteem voor verschillende
situaties de stromingsrichting van het water in de singels aan. De stromingsrichting
wordt bepaald door de waterstand in de singels en de plassen. Elke situatie wordt
hieronder kort beschreven:
Afvoer regenbui naar de plassen (aangegeven met rode pijlen)
Het streefpeil in het gehele watersysteem is NAP +7,90 m. Beneden dit peil wordt het
afstromende hemelwater en kwelwater niet afgevoerd maar geborgen in de plassen in
de landschapszone en de singels. De singels hebben slechts een beperkte berging en
fungeren bij regenbuien als afvoerende watergangen van de deelgebieden naar de
plassen.
Circulatiesysteem (aangegeven met groene pijlen)
Met het oog op waterkwaliteit is het belangrijk dat het water in de singels blijft stromen,
ook in droge periodes. Door gebruik te maken van circulatiegemalen in de
verschillende lussen wordt dit gerealiseerd. De gemalen pompen water vanuit de
plassen in de singels, waarna het water de lus doorstroomt en weer terugstroomt in de
plassen. De circulatiegemalen zorgen er, samen met stuwen tussen de singels en de
plassen, tevens voor dat het peil in de singels niet lager wordt dan NAP +7,60 m. Het
peil in de plassen kan in droge perioden veel lager worden.
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Afvoer naar Linge (aangegeven met zwarte pijlen)
Als de waterstand in het systeem stijgt tot boven NAP +7,90 m treedt de afvoer naar de
Linge in werking. Deze afvoer bevindt zich in de noordwestelijke hoek van Oosterhout.
Dit betekent dat in enkele singels in Oosterhout de stromingsrichting kan omdraaien
ten opzichte van de hiervoor beschreven circulatiesituatie. In natte periodes of bij
hevige neerslag is de afvoer naar de Linge kleiner dan het aanbod van water uit de
deel-gebieden. De waterstand kan dan tijdelijk stijgen tot boven het streefpeil NAP
+7,90 m.

3.3

De onderdelen van het watersysteem
In onderstaande beschrijving wordt achtereenvolgens nader ingegaan op de volgende
onderdelen:
• de plassen in de landschapszone;
• singelsysteem Stadseiland;
• singelsysteem Oosterhout;
• de kleine lus van Laauwik;
• Griftsysteem.
Deelgebied

Type watergang

Toekomstig
Maaiveld

Hemelwater vanaf
verhard
oppervlak
overwegend naar

(m + NAP)
1. Woonpark
Oosterhout
2a. Groot
Oosterhout Zuid
2b. Groot
Oosterhout Noord
3a. Noordrand,
Woenderskamp
3b. Noordrand,
Laauwik
4. Lent Oost
5. Centrumgebied
6. Dorp Lent
(gracht)
7. Veur Lent
8. Vossenpels
9. Landschapszone
10 De Grift

Watervoerende
singel
Watervoerende
singel
Droogvallende
watergang
Watervoerende
singel
Watervoerende
singel
Watervoerende
singel
Watervoerende
singel
Droogvallende
watergang
Watervoerende
singel
Watervoerende
singel
Plassen
Droogvallende
watergang

Laagste
acceptabele
weghoogte
(m + NAP)

9,30 - 9,80

Wadi

9,30

9,50

Wadi

9,50

9,80

wadi*

9,50

9,80 - 11.00

Wadi

10,29

10,20

Wadi

10,06

10,30

Wadi

10,29

11,00 - 13,20

9,30**

10,30

Verbeterd
gescheiden riool
Verbeterd
gemengd riool
Wadi

10,20

Wadi

10,19

9,80

Wadi

9,80

9,50

Verbeterd
gescheiden riool

9,50

10,30

9,30
10,29

Tabel 3.1: Kenmerken watersysteem

*

In dit gebied is een gemengd+ riool niet mogelijk, eventueel verontreinigd hemelwater wordt
verbeterd gescheiden ingezameld.

** Dit is de hoogte van de waterkering langs de werfkelder. Het maaiveld is hier NAP + 13,20 m.
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Tabel 3.1 geeft een overzicht van de kenmerken van het watersysteem volgens het
inrichtingsplan. Verhardingen zijn weergegeven in bijlage 11.
Er dient buiten de minimale profielen voor doorstroming en natuurvriendelijkheid
rekening te worden gehouden met een aanvullend ruimtebeslag van de singels door
mogelijke ruimteclaims vanuit de stedenbouwkundige invulling en het beheer en
onderhoud. In tabel 3.2 worden de oppervlakken gegeven waarmee kan worden
voldaan aan de eisen in hoofdstuk 2. Het in de tabel gegeven wateroppervlak en het
natuurvriendelijke oeveroppervlak kunnen worden beschouwd als minimum voor het
totaal. De per deelsysteem zijn de waarden zijn indicatief en kunnen in positieve of
negatieve zin wijzigen afhankelijk van variaties in vormgeving en inrichting. Het is vaak
mogelijk en acceptabel oppervlakken tussen deelgebieden uit te wisselen, zolang het
totaal niet afneemt, en de toename van verhardings- en wateroppervlak gelijke tred
houden. Als het totaal verhard oppervlak toe- of afneemt, neemt hiermee ook het
benodigde retentieoppervlak en het benodigde oppervlak natuurvriendelijke oever toe.
Deelgebied

Wateroppervlak
Opperop
vlak
niveau
(ha)
(m +
NAP)

Ruimtebeslag
Opper(gem.)
vlak
op
(ha)
niveau
(m +
NAP)
9,09
9,49

1. Woonpark
Oosterhout
2a. Groot
Oosterhout Zuid
2b. Groot
Oosterhout Noord
3a/b. Noordrand,
Woenderskamp
3c. Noordrand,
Laauwik *
4. Lent Oost

5,81

7,90

1,17

7,90

2,58

1,62

8,40

1,04

Ruimtebeslag
inclusief
onderhoudsstroken aan 2
zijden (ha)

Natuurvriendelijke
oever (ha tussen
NAP + 7,20 en
8,20)

12,39

1,40

9,50

3,42

0,74

1,96

9,80

3,07

N.v.t.

7,90

2,58

10,32

3,33

0,65

1,87

7,90

3,32

10,20

4,30

0,86

3,60

7,90

4,76

10,30

8,60

1,05

5. Centrumgebied

2,27

7,90

4,40

11,33

5,45

1,47

6. Dorp Lent
(gracht)
7. Veur Lent

0,95

7,90

1,54

10,30

2,68

n.v.t.

1,76

7,90

3,82

10,30

5,08

1,22

8. Vossenpels *

--*

--*

--*

--*

--*

--*

9. Landschapszone

60

7,90

63

9,80

63,5**

1,57**

10. De Grift

2,84

8,40

3,53

9,50

5,48

n.v.t.

Totaal

82,93

117,3

8,96

100,58

Tabel 3.2: Oppervlakken watersysteem

*
Singel valt in deelgebied Lent Oost, dit deelgebied is als landbouwgebied opgenomen in de
toetsing
** Op basis van de oeverlengte van 2 vierkante plassen van elk 30 ha, half 1:2, half 1:5
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Het is belangrijk dat de inrichting van de oevers aansluit bij het stedenbouwkundig
beeld van een deelgebied. Daarom kunnen in overleg met het waterschap
alternatieven worden ontwikkeld, waarbij het systeem als geheel blijft voldoen aan de
overeengekomen kwaliteit.
3.3.1

Plassen in de landschapszone
De kenmerkende plassen in de landschapszone hebben een totaal wateroppervlak van
60 ha. Deze plassen vormen de buffer van het watersysteem. In natte periodes dragen
zij bij in de waterberging, in droge periodes kunnen vanuit deze plassen de singels
worden gevoed en daarmee op peil gehouden.
De twee plassen worden gescheiden door de Rijksweg A325. De plassen worden
hydraulisch met elkaar verbonden onder deze rijksweg. De verbinding dient een
minimale hydraulisch profiel van 2,0 m (b) x 2,0 m (h) te hebben bij een bodemhoogte
NAP +6,00 m.
Het peil in de plassen kan zeer sterk variëren (zie 3.7). Gedurende het merendeel van
de tijd bevindt het plaspeil zich echter tussen NAP + 7,60 m en + 7,90 m. In droge
periodes kan het plaspeil gedurende lange perioden ver beneden dit niveau dalen (tot
NAP + 6,75 m in de beschouwde periode 1990 tot en met 2000). In natte situaties kan
het peil echter tijdelijk oplopen tot circa NAP + 8,50 m. Deze hoge waterstanden treden
op gedurende kortere perioden (enkele weken).
Taluds variërend tussen 1:2 en 1:5 zorgen ervoor dat bij verschillende peilen een
aantrekkelijk beeld blijft bestaan, en de waterkwaliteit door natuurlijke processen op
peil wordt gehouden. Voor de dwarsprofielen wordt verwezen naar de
profieltekeningen.

3.3.2

Singelsysteem Stadseiland
De grootste singellus bevindt zich ten zuiden van de plassen. De profielen van deze
watergangen zijn weergegeven op tekeningen 3213-002 en 3213-003. De verbinding
tussen de plassen en deze singels wordt gevormd door een inlaat- en regelkunstwerk
aan de oostzijde en een stuwkunstwerk aan de westzijde. Het stuwkunstwerk is gericht
op het handhaven van een minimum peil van NAP + 7,60 m. In het inlaat- en
regelkunstwerk bevindt zich een gemaal. Dit gemaal heeft twee pompen met een
capaciteit van ieder 130 liter per seconde. De pompen zorgen voor de watercirculatie
in en het eventueel op peil houden van de singel. De pompen zijn elkaars reserve,
maar kunnen indien noodzakelijk ook samen draaien (en leveren dan 260 liter per
seconde).

Figuur 3.3: Mogelijk profiel singel rond het stadseiland
WIW 2009
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Het areaal aan singels is groter dan voor de afvoercapaciteit noodzakelijk. Dit is het
gevolg van:
• bochten in de singels, waarmee de lengte toeneemt;
• (over)breedte reeds aangelegde singels;
• vervangen taluds 1:3 door eenzijdig 1:2 en aan de andere zijde 1:5.
Vanwege het grote verschil tussen het waterpeil en het maaiveldniveau is het
ruimtebeslag op maaiveldniveau, afhankelijk van het talud, aanzienlijk groter.
Volgens uitgevoerde modelstudies kan het peil in de singels gedurende de gehele
beschouwde periode 1990 – 2000 gehandhaafd worden op minimaal NAP +7,60 m.
Overal geldt een bodemhoogte van NAP + 6,60 m, zodat altijd een waterdiepte van
1 meter of meer aanwezig is.

Figuur 3.4: Mogelijk profiel singel rond het stadseiland

In Lent Oost zijn op basis van verouderde plannen zeer brede singels aangelegd. De
minimale stroomsnelheid wordt daar bij het geïnstalleerde circulatiedebiet niet gehaald.
Brede delen in het profiel van deze watergang dienen te worden beperkt door de
aanleg van ondiepe zones (zie profielentekening 3213-003). De noodzakelijke
profielversmalling is het gevolg van het gewijzigde voorkeursmodel in het MER van
2003. Desondanks is overeengekomen is dat het waterschap het te brede deel van de
watergang door beheer zal laten dichtgroeien en verlanden tot op de waterlijn.
In het oostelijk deel van de lus sluit de Gracht door Lent aan op de singels. Deze
gracht bestaat uit een droogvallende watergang met een lengte van ruim 1.400 m.
Deze watergang staat in verbinding met de singel door middel van een bakconstructie
met een lengte van 90 meter, aansluitend op een duiker met een lengte van 40 meter.
De ‘Gracht van Lent’ ontvangt afstromend hemelwater van een verhard oppervlak van
25 ha.
Het zuidwestelijk deel van de lus stroomt door het centrumgebied De Citadel. Hier
heeft de singel een sterk stedelijk karakter. Rond de singels is sprake van een sterk
verhoogd niveau voor wegen e.d. van NAP +13,20 m. Hierbeneden bevindt zich echter
langs de singels een verlaagd maaiveldniveau op NAP +8,80 m voor werven langs het
water (als de Utrechtse grachten), waar winkels en cafés zullen worden gevestigd. Op
dit niveau bevindt zich ook de grote parkeerkelder aan de noordzijde van de singel.
Om dit lage niveau te beschermen tegen inundaties worden hier langs de singel
waterkerende muren gemaakt met kruinhoogte NAP +9,30 m. Vanuit hydrologisch
oogpunt zou het wenselijk zijn de werfkelders op NAP +9,30 m aan te leggen. Op het
lage niveau zal slechts weinig regenwater vallen (alleen de werven zijn niet overdekt)
en dit zal door pompen worden afgevoerd. Vanuit dit lage gebied zullen geen
overstortingen plaats vinden op de singel. Aan de rand van de Citadel is het
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aansluitend maaiveld waarop ook de parkeerkelders aansluiten NAP +9,60 m. Figuur
3.5 illustreert de situatie in de Citadel.

Figuur 3.5: Principeschets singel in de Citadel

Behalve in het centrumgebied Citadel krijgt
de singel een natuurlijk karakter met flauwe
taluds en plasdrasbermen. Daarnaast wordt
over de lengte gevarieerd in de
dwarsdoorsnede van de watergang. Deze
variatie dient bij de verdere uitwerking in de
deelplannen te worden aangebracht,
binnen de grenzen zoals in de
keuzeprofielen in de profieltekeningen
aangegeven.

Figuur 3.6: principe duiker met waterstanden (niet-doorvaarbaar en doorvaarbaar)
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3.3.3

Singelsysteem Oosterhout
Door Oosterhout stroomt de tweede belangrijke lus van het watersysteem. Deze lus
splitst zich in twee parallelle routes (plus nog een korte extra tak nabij het
splitsingspunt). De afvoer van het watersysteem vanuit het plangebied naar de Linge
bevindt zich aan deze lus. Overtollig water zal dus hierlangs worden afgevoerd.
Evenals de lus om het stadseiland heeft dit singelsysteem bij de aansluiting op de
plassen een inlaat- en regelkunstwerk en een stuwkunstwerk. Het inlaat- en
regelkunstwerk bevindt zich bij de noordelijke aansluiting van de singels op de plas,
het stuwkunstwerk aan de zuidzijde. Het pompdebiet van dit inlaatkunstwerk is bepaald
op 180 l/s. In dit singelsysteem bevindt zich ook het uitlaatkunstwerk naar de Linge,
capaciteit 440 l/s.
De circulatie die in droge periodes dient plaats te vinden kan zich zeer ongelijk over de
beide (reeds aangelegde) routes verdelen. Uit modelberekeningen komt ook naar
voren dat zonder debietregulerende maatregelen de debietverdeling zeer ongelijkmatig
is, waardoor een zeer groot circulatiedebiet nodig zou zijn om te voldoen aan de eisen
voor de minimale stroomsnelheid. Door het aanbrengen van een stuw met sterk
vernauwde doorstroomopening in de kortste route wordt de circulatie gelijkmatig
verdeeld over de beide takken. Daarnaast dienen brede delen in het profiel van deze
watergang te worden beperkt door de aanleg van ondiepe zones (zie profielentekening
3213-001). Net zoals beschreven in § 3.3.2 is voor deze watergang overeengekomen
is dat het waterschap het te brede deel van de watergang door beheer zal laten
dichtgroeien en verlanden tot op de waterlijn.
De singels krijgen een natuurlijk karakter met flauwe taluds en plasdrasbermen. Net als
in de lus om het stadseiland wordt over de lengte ook gevarieerd in de
dwarsdoorsnede van de watergang. Deze variatie dient bij de verdere uitwerking in de
deelplannen te worden aangebracht, binnen de grenzen zoals aangegeven in de
profieltekeningen.

3.3.4

De kleine lus door Laauwik
Door het gebied Laauwik stroomt een lus die vertrekt en uitkomt in de oostelijke plas.
Het op deze lus afwaterend gebied heeft een grootte van 40 ha, met een verhard
afstromend oppervlak van 32 ha. Deze lus kent zijn eigen circulatiesysteem. De
benodigde pompcapaciteit is 0,13 m3/s.

3.3.5

Griftsysteem
Het watersysteem in De Grift en het noordelijk deel van Groot Oosterhout staat los van
de Singels en de plassen in het overige deel van de Waalsprong. De waterscheiding
ligt op de Dorpensingel. De eisen die aan de Grift vanuit waterhuishouding worden
gesteld wijken enigszins af van het overige deel van de Waalsprong.
In het MER Waalsprong 2004 is aangegeven dat een droogvallend watersysteem het
best aansluit bij de natuurlijke waterhuishouding van het rivieroevergebied. Omdat
reeds delen van de Waalsprong waren uitgevoerd was een totale systeemwijziging niet
mogelijk. Voor de Grift was in voorgaande plannen geen verbinding met de rest van
het watersysteem van de Waalsprong. Daarom kunnen de watergangen niet met water
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uit de plassen in de landschapszone worden gevoed in droge perioden. De Grift wordt
daarom wel droogvallend uitgevoerd.
De watergangen hebben een bodemhoogte van NAP + 8,00 m. Bij dit bodemniveau zal
in deze watergangen gedurende de winter gemiddeld slechts gedurende perioden van
enkele weken meer dan 30 cm water staan. Gedurende de zomer staan de
watergangen overwegend droog. Ze staan zo vaak genoeg droog om een
aantrekkelijke uitstraling en goed beheer mogelijk te maken.
De watergangen hebben taluds van 1:2 of flauwer en een maximale peilstijging van
0,8 m. Zoals in het Programma van Eisen aangegeven geldt voor de Grift een
afvoernorm van 1,5 l/s/ha. Het uitlaatkunstwerk naar de Linge wordt gedimensioneerd
op een capaciteit 0,18 m³/s. Deze uitstroomconstructie kan bestaan uit een regelbare
stuw (breedte minimaal 1 m, geregeld op constant debiet) in een klein deel van de
watergang met een lagere bodemhoogte. Het watergangenstelsel van De Grift en
Groot Oosterhout dient een oppervlak van 4,46 ha te hebben op het niveau NAP +8,40
m (halve peilstijging).
Omdat er geen sprake
hoeft te zijn van
doorspoeling, mogen
droogvallende
watergangen vertakt en
doodlopend worden
uitgevoerd. Enige
voorwaarden aan de
structuur is dat al het
regenwater kan worden
afgevoerd naar het
afvoerpunt. De benodigde
afvoercapaciteit ter plaatse
bepaalt de
minimumbreedte van de
watergang en het
minimumprofiel van de
duikers. Behalve de
beperking van de
afvoercapaciteit en de
veiligheid (kinderen
kunnen in de duikers
kruipen) zijn er geen
bezwaren tegen de
toepassing van duikers.
Voor de duikers is uit te
Figuur 3.7: Voorbeeld van de toevoeging van een poel aan de
gaan van een
droogvallende watergang
bodemhoogte NAP +8,00
m en afmetingen van 1,5 m (b) x 0,80 m (h).
Ecologisch zijn de droogvallende watergangen op zich weinig waardevol. Wel biedt
deze invulling de mogelijkheid een verder in de Waalsprong niet aanwezig leefmilieu te
creëren. Verspreid over het gebied kunnen namelijk kleine poelen aan de singels
worden gekoppeld. Deze worden zo nu en dan overspoeld door regenwater. Bij
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extreme droogte vallen ze droog, waardoor de poelen grotendeels visvrij zijn en een
geschikte habitat bieden voor bijvoorbeeld amfibieën. Figuur 3.7 geeft een voorbeeld
van de inpassing van een poel. De poel kan ook in het profiel van de singel liggen in
plaats van ernaast.

3.4

Ecologie
De inrichting van het hoofdwatersysteem is gericht op voldoen aan de ecologische
doelstelling (Ruisvoorn - Snoek voor de singels, Baars - Blankvoorn voor de plassen).
Dit wordt vormgegeven met natuurvriendelijke zones, dynamisch peilbeheer,
permanente doorstroming, voldoende waterdiepte en een aansluitend beheer. De
waterdiepte in de singels van tenminste een meter zorgt voor een geschikte
waterkwaliteit en passend leefmilieu ter plaatse. De plassen van 10 tot 30 m diep
hebben een zodanig groot watervolume dat slechte impulsen op de waterkwaliteit
worden opgevangen door bezinking en verdunning. Het totaal oppervlak aan
natuurvriendelijke oeverzones bedraagt tenminste 7,4 ha in de singels en tenminste
1,53 ha in de plassen (tussen NAP +7,20 m en +8,20 m). Op basis van de combinatie
van kwaliteits- kwantiteits- en inrichtings- en beheersparameters van het watersysteem
van de Waalsprong, is aannemelijk dat aan de ecologische doelstelling zal worden
voldaan.
De resultaten van een studie naar de nutriëntenbalans in de Waalsprong wijzen uit dat
vanwege mogelijke1 hoge fosfaatconcentraties het geambieerde viswatertype zonder
aanvullende maatregelen niet zal worden bereikt. Een belangrijke bron van fosfaat, de
kwel uit de Waal, is daarbij niet te beïnvloeden.
Op basis van de Nutriëntenbalans stelt Waterschap Rivierenland voor een aantal
maatregelen te treffen die de ecologische potentie versterken:
A. De aanleg van 2 ha extra natuurvriendelijke oevers (ten opzichte van tabel 3.2);
B. De aanleg van 0,55 ha extra natuurvriendelijke oevers in het plassengebied (ten
opzichte van tabel 3.2);
C. Met het maairegime wordt een optimale bijdrage geleverd aan het bereiken van het
gewenste ecosysteem;
D. Vijf jaar na aanleg wordt het watersysteem gebaggerd om de effecten van
nalevering vanuit de bestaande landbouw terug te dringen;
E. Door de inrichting van het openbaar gebied wordt bladinval en honden- en
watervogelpoep in het watersysteem beperkt. Bomen en hondenuitlaatplaatsen
komen op tenminste 4 m vanaf de waterlijn te liggen;
F. Er wordt gebruik gemaakt van fosfaatbindend filterzand in de wadi's om fosfaat te
binden.
Aan het treffen van deze maatregelen zijn planologische, stedenbouwkundige en
financiële consequenties verbonden. Waar en in welke mate de maatregelen worden
getroffen wordt daarom per deeluitwerking bezien. De GEM Waalsprong, de gemeente
Nijmegen en Waterschap Rivierenland zullen elkaar informeren over de mate van
uitvoering van deze maatregelen en eventuele te ontwikkelen alternatieven.
1

Er zijn berekeningen gemaakt op basis van veel onzekerheden en aannamen in stofstromen. Op het
halen van de ecologische doelstelling zijn ook andere factoren van invloed dan nutriënten, de relatie
is niet één op één. Metingen in het kader van het monitoringsplan maken op termijn een herijking van
de nutriëntenbalans op basis van betere stofstromen mogelijk.
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Binnen het watersysteem van de Waalsprong is vismigratie in voldoende mate
mogelijk. De uitlaatstuwen van de circulatielussen zijn 83% van de tijd verdronken. Op
die momenten zijn deze stuwen overzwembaar. Omdat er sprake is van lussen is het
niet nodig maatregelen te nemen om ook de inlaatstuwen passeerbaar te maken voor
vis.
Omwille van de waterkwaliteit en ecologie is uitgebreide communicatie met bewoners
over de toegepaste systemen voor de afvoer van hemelwater en de werking van het
watersysteem van belang.

3.5

Riolering
Er worden gemengde+ en verbeterd gescheiden rioolstelsels aangelegd in sommige
deelgebieden volgens de eisen vermeld in hoofdstuk 2.
Ten behoeve van de afvoer van afvalwater van woningen en bedrijven en regenwater
van vervuilde oppervlakken naar de RWZI Arnhem-Zuid is in 2005 een pompenplan
opgesteld. De hierin bepaalde totale capaciteit van het eindgemaal Waalsprong is
2029 m3/h. 1530 m3/h hiervan is de regenweerafvoer uit de Waalsprong (inclusief Lent).
Deze afvoer van 1530 m3/h valt niet binnen de vergunde afvoer van 1443 m3/h.
Aangezien er geen problemen zijn bij het rioolgemaal Waalsprong en de RWZI
Arnhem-Zuid en bovendien een actualisatie van het pompenplan wordt voorzien, zal te
zijner tijd de aansluitvergunning hierop worden herzien.

3.6

Toetsing watersysteem
Voor het singelsysteem Stadseiland zijn de effecten van de bestaande riooloverstorten
van het verbeterd gemengde rioolstelsel van de kern Lent op de kwaliteit van het
oppervlaktewater van het toekomstige watersysteem getoetst met een zogenaamde
TEWOR-toets. Bijlage 13 geeft de resultaten van de uitgevoerde TEWOR-toets. De
overstorten vormen geen knelpunt voor de zuurstofhuishouding. De Teworscores
liggen onder de 1,0. Het risico op vissterfte is daardoor gering. Er is geen
saneringsindicatie. Als gevolg van de hemelwaterafvoer treedt er relatief snel
verversing op van het water in de watergangen. Gezien het geringe aandeel van het
overstortwater op het volume van de plas (orde grootte van een paar promille), worden
hier geen waterkwaliteitsproblemen verwacht.
In de studie ‘Nadere uitwerking open watersysteem Waalsprong’ (Haskoning,
september 1997) zijn berekeningen uitgevoerd voor het bepalen van de
grondwaterstandsverlaging aan de randen van het plangebied. Destijds is een continue
situatie berekend uitgaande van een oppervlak van de plassen van 77 ha en een
plaspeil van 6,70 m NAP. De berekende grondwaterstandsverlaging was destijds ruim
beneden de 0,10 m en voldeed hiermee aan het toetsingscriterium. Aangezien in de
huidige inrichting wordt uitgegaan van een retentieoppervlak van de plassen van 60 ha
op dezelfde locatie en een minimaal plaspeil van NAP +6,75 m NAP dat slechts korte
tijd optreedt, kan ervan worden uitgegaan dat de verlagingseffecten in het grondwater
ook nu niet de norm overschrijden.
Verdere hydraulische toetsing van het watersysteem heeft plaatsgevonden voor de
verschillende in bijlage 9 vermelde omstandigheden en uitgangspunten.
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Bijlage 14 beschrijft de toetsingsberekeningen. De resultaten worden navolgend kort
weergegeven:
1. Bij de zomerbui T = 10 jaar + 10% wordt in alle singelsystemen voldaan aan de
droogleggingsnorm;
2. Bij de zomerbui T = 10 jaar +10% voldoen alle singels aan de snelheidsnorm
0,4 m/s. De duikers met de standaard afmetingen 1,5 m x 1,25 m in de singels
voldoen aan de snelheidsnorm 0,80 m/s, behoudens de duikers onder de spoorlijn,
de A325 en nabij Vossenpels. Deze duikers dienen groter te worden uitgevoerd,
namelijk 2 m x 1,5 m (b x h) met bodemniveau NAP +6,60 m, ten einde te voldoen
aan de snelheidsnorm;
3. Bij de winterbui T = 10 jaar + 10% wordt in alle singelsystemen voldaan aan de
droogleggingsnorm. Alle singels voldoen ook aan de snelheidsnorm 0,4 m/s en de
duikers aan de snelheidsnorm 0,8 m/s;
4. Bij de maatgevende afvoer vanuit het afwateringsgebied van het hoofdsysteem
0,5 l/s/ha voldoen alle singels aan de norm van maximaal 20 mm verval per km.
Over alle duikers in het systeem is het individuele verval kleiner dan de gestelde
norm van 5 mm;
5. Bij een bui van 100 mm in 24 uur (Westlandbui) wordt overal in het gebied voldaan
aan de minimale drooglegging van 10 cm;
6. Ten einde in de zomersituatie in het geplande watersysteem een watersnelheid
van minimaal 1 cm/s te kunnen handhaven dienen in de singels Stadseiland in
maatgevende perioden beide bestaande circulatiepompen gelijktijdig te draaien. In
het singelsysteem Oosterhout geeft een circulatie debiet van minimaal 0,18 m³/s
voldoende doorstroming, mits de in 3.3.3 genoemde aanpassingen in het
singelsysteem zijn uitgevoerd;
7. De berekende extreme waterstanden in de plassen over de periode 1990 – 2000
vallen binnen de afgesproken grenzen. Het stuwpeil in de singels wordt in deze
periode niet onderschreden;
8. Het watersysteem de Grift heeft voldoende berging bij het oppervlak van 4,46 ha
op het niveau NAP +8,40 m (halve peilstijging). De uitstroomconstructie wordt
gedimensioneerd op een maximaal debiet van 177 l/s.
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Figuur 3.8 geeft het berekende verloop van de waterstanden in plassen en singels
weer over de 11-jarige periode 1990 – 2000.
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Figuur 3.8: Berekend verloop waterstanden in singels en plassen Waalsprong over 1990 – 2000
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4

REALISATIEASPECTEN

4.1

Fasering
Doel van deze paragraaf is aan te geven voor elk van de onderdelen van het
watersysteem wanneer ze worden aangelegd. De gemeente Nijmegen, de GEM
Waalsprong en Waterschap Rivierenland committeren zich aan de realisatie van de
onderdelen van het watersysteem waarvoor zij als actor genoemd zijn in de genoemde
periode van realisatie. Omdat voor sommige onderdelen de planning in de tijd
afhankelijk is van nu nog ongewisse factoren, kan na overleg tussen de gemeente
Nijmegen (Gem Nijm), de GEM Waalsprong (GEM) en Waterschap Rivierenland
(WSRL), bij instemming van deze 3 partijen, een aangepaste aanlegperiode per
onderdeel worden afgesproken.
Op basis van de autonome ontwikkeling, nadere inzichten in de realisatietermijnen en
de gekozen tijdelijke maatregelen zijn de in tabellen 4.1 t/m 4.5 vermeldde afspraken
tot stand gekomen. De coderingen van waterpartijen en kunstwerken zijn terug te
vinden op de overzichtskaart. In bijlage 15 is de notitie opgenomen waarin is
beschreven hoe de faseringsafspraken tot stand zijn gekomen.
Deel-

Onderdeel

Bestaand

Alternatief

systeem

Realisatie
Periode

Actor

A

Oosterhoutse plas

nee

2017

Gem Nijm

K1A

Duiker spoor

nee

2009

Gem Nijm

K1B

Duiker A325

nee

2009

Gem Nijm

B

Lentse plas 2,1 ha

nee

Voor 2012

Gem Nijm

B

Lentse plas rest

nee

2012

Gem Nijm

C

Zandse plas

nee

2015

Gem Nijm

Tabel 4.1 Faseringsafspraken landschapszone
Deel-

Onderdeel

Bestaand

Alternatief

systeem

K2

Periode
Inlaatkunstwerk

LO1
K3

Duiker Griftdijk

LO2

Actor

nee

2013

GEM

nee

2013

GEM

nee

2013

GEM

2013

GEM

Ja

LO3
K4

Realisatie

Ja
Uitlaatkunstwerk

LO4

nee
Ja

LO5

Ja

K5

Lozingskunstwerk

Ja

K14

Verdeelstuw

nee

2013

GEM

T02

Verbindingssloot

nee

2012

Gem Nijm

WSRL

Tabel 4.2 Faseringsafspraken Lus Oosterhout
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Deel-

Onderdeel

Bestaand

Alternatief

systeem

Realisatie
Periode

Actor

K6

Inlaatkunstwerk

LS1

Singel Visveld

Ja

LS2

Singel de Stelt

Nee

2016

GEM

K7

Duiker A325

Nee

2016

GEM

LS3

Singel de Schans

Nee

2016

GEM

K8

Duiker spoor

7,90 m+

2016

GEM

LS4

Singel de Citadel

2013

GEM

2013

GEM

2013

GEM

Ja

Nee

Bestaande
watergang

K9

Duiker Gr Allardsing

nee

LS5

Si.Woenderskamp

Nee

Bestaande
watergang

K10

Uitlaatkunstwerk

nee

2013

GEM

T04

Verbindingssloot

nee

2010

Gem Nijm

T05

Verbindingssloot

nee

2012

Gem Nijm

T06

Verbindingssloot

nee

2012

GEM

T07

Verbindingssloot

nee

2012

Gem Nijm

T08

Verbindingssloot

nee

2012

Gem Nijm

LS6

Gracht door Lent

Ja

Tabel 4.3 Faseringsafspraken lus stadseiland
Deel-

Onderdeel

Bestaand

Alternatief

systeem

Realisatie
Periode

Actor

LL

lus

nee

2010

GEM

K11

Inlaatkunstwerk

nee

2010

GEM

K12

Uitlaatkunstwerk

nee

2010

GEM

TK1

Circulatiegemaal

nee

2010

GEM

TK2

Uitlaatkunstwerk

nee

2010

Gem nijm

T03

Verbindingsduiker

nee

2010

GEM

Tabel 4.4 Faseringsafspraken lus van Laauwik
Deel-

Onderdeel

Bestaand

Alternatief

systeem

Realisatie
Periode

GR1

Singel De Grift

GR2

Singel Groot
Oosterhout noord

Nee

K13

Lozingskunstwerk

nee

ja

Actor
Gem nijm

Sloot

2011

GEM

2011

GEM

Tabel 4.5 Faseringsafspraken Griftsysteem

4.2

Sturing
In het ontworpen watersysteem worden actief, met behulp van pompen, de
waterstanden in de singels op peil gehouden en wordt water gecirculeerd. In extreme
neerslagsituaties worden de stuwen gestreken om voldoende afvoer mogelijk te
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maken. Het bepalen van de juiste meetpunten en de sturingsacties gebaseerd op de
meetresultaten kunnen in het kader van een operationeel sturingsplan worden
vastgesteld.
Voor de kwantitatieve sturing zijn vooralsnog de volgende meetbehoeften benoemd:
• Voor het inregelen en bijsturen van de pompen van de diverse lussen is het
wenselijk het waterniveau in elk onderdeel van het systeem te kennen. Dit is dus in
de drie lussen en in de plassen, waarmee vier meetpunten noodzakelijk zijn;
• Er is een debietmeting over de 2 afvoerstuwen nodig om de afvoer uit het gebied
juist te reguleren;
• Er is een minimale doorspoeling afgesproken. Om deze te monitoren is een
debietbepaling van alle in- en uitlatende kunstwerken van de lussen het meest voor
de hand liggend.
Indien geschikt kunnen dit de meetpunten zijn die ook voor monitoring (§ 4.3) worden
ingezet.
Verder is het wenselijk inzicht te krijgen in debieten en frequenties van overstortingen
uit de riolering.

4.3

Monitoring

4.3.1

Algemeen
Het monitoringsplan 2009-2015 voor de gemeente Nijmegen, heeft voor de
Waalsprong de volgende hoofddoelstelling:
Het monitoren en bewaken van de waterkwaliteit, waterkwantiteit van het
oppervlaktewater en ondiepe grondwater in de Waalsprong, en het in kaart brengen
van ontwikkelingen en de gevolgen van herstel- of verbeteringsmaatregelen.
Hierbinnen wordt een aantal concretere subdoelstellingen onderscheiden:
• Toetsen van de doelstellingen van het Waterplan;
• Inzicht krijgen in de huidige toestand en volgen van ontwikkelingen van de algehele
waterkwaliteit;
• Voldoende gegevens verzamelen om inzicht te krijgen in de waterbalans en
ontwikkelingen van de verschillende posten binnen de waterbalans;
• Inzicht krijgen en vroegtijdig signaleren van het optreden van eventuele
ecologische knelpunten, zoals het optreden van blauwalgenbloei en verspreiding
van Grote Waternavel;
• Inzicht krijgen in mogelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en -kwantiteit van
oppervlaktewater en grondwater van diverse geplande projecten op het gebied van
woningbouw, infrastructuur en rivierverruiming.
Binnen de Waalsprong dient op basis van de doelstelling een viertal type metingen te
worden uitgevoerd:
Oppervlaktewaterkwantiteit
Het meetdoel is om voor de verschillende (deel)watersystemen binnen de Waalsprong
de hoeveelheden van de verschillende balansposten globaal in beeld te brengen.
Bij de kwantificering van de balansposten in de oppervlaktewatersystemen wordt
zoveel mogelijk aangesloten op het reeds bestaande routinematige meetnetwerk van
WIW 2009
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het Waterschap Rivierenland. Het betreft hier de continumetingen bij de stuwen.
Daarnaast zijn de waterstandgegevens van de peilbuizen bruikbaar om een beeld te
krijgen van de kwelstromen. Om de balansen compleet te maken zijn verder neerslagen afvoerhoeveelheden van overstorten en HWA-riolen nodig.
Het meetnet voor oppervlaktewaterkwantiteit bestaat in de Waalsprong uit een drietal
vaste meetpunten voor afvoermetingen.
Oppervlaktewaterkwaliteit
Het meetdoel voor deze meetvraag bestaat uit het toetsen van de waterkwaliteit van
(mogelijk) kritische parameters aan de landelijk/Europees geldende normen, het
toetsen van de chemische en ecologische streefbeelden zoals deze zijn vastgelegd
voor de oppervlaktewateren in de Waalsprong en het bewaken van de algemene
toestand van de oppervlaktewateren. Hiervoor wordt in 2012 een ecoscan uitgevoerd.
Er is voor de Waalsprong nog geen lijst met locaties opgesteld waarvoor deze ecoscan
zal worden uitgevoerd. Dit zal deels afhangen van de ontwikkelingen en de resultaten
van de (chemische) monitoring in de aan de ecoscan voorafgaande jaren 2009-2011.
Naast toetsing van de chemische waterkwaliteit en de ecoscan zullen de wateren
behorend bij deze meetvraag regelmatig geïnspecteerd worden om eventuele
problemen te signaleren en de ecologische ontwikkelingen te monitoren.
Voor de fysisch-chemische normtoetsing is gekozen voor een meetnet met vier vaste
punten die eens in de 3 jaar gemeten worden conform de standaard van het
waterschap. Op langere termijn kunnen hiermee trends opgespoord worden. De
ecologische toestand van watersystemen verandert over het algemeen langzamer dan
de chemische. Daarom wordt de ecologische toetsing met een lagere herhalingstijd
uitgevoerd, namelijk 6 jaar te beginnen in 2012.
De plassen in de Landschapzone hebben naast een waterbergende functie ook een
recreatieve functie. In ieder geval zullen de plassen gebruikt worden voor beleving,
vissen, varen en wonen aan of op het water. Op dit moment is het idee om aan de
noordzijde van de Lentse plas ook een recreatief strand in te richten. Dat betekent dat
de waterkwaliteit daar ter plekke dan zal moeten voldoen aan de eisen gesteld in de
Zwemwaterrichtlijn. De nieuwe Zwemwaterrichtlijn is nog niet geïmplementeerd en dus
geldt voorlopig nog de oude Zwemwaterrichtlijn. De nieuwe Zwemwaterrichtlijn schrijft
voor dat wateren waarin grote aantallen mensen zwemmen bemonsterd moeten
worden om problemen door bacteriologische verontreinigingen te voorkomen.
Daarvoor moet eerst een risicoanalyse (zwemwaterprofiel) worden opgesteld, waarin
wordt beschreven wat de mogelijke risico's zijn voor de zwemwaterkwaliteit. Door de
koppeling van de plassen aan het circulerend singelsysteem komen de wadi's, de
rechtstreekse regenwateruitlaten en de riooloverstorten in beeld als mogelijke risico's.
Grondwaterkwantiteit
Het meetdoel is het globaal inschatten van de bijdrage van het grondwater aan de
nutriëntenbalans in de Waalsprong en de mate waarin dit verandert door de geplande
gebiedsontwikkelingen.
Deze meetvraag bestaat uit twee delen, namelijk het waarnemen van lange termijn
ontwikkelingen en het verbeteren van de nauwkeurigheid van de nutriëntenbalans.
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Het watersysteem in de Waalsprong kan zowel beïnvloed worden door kwel vanuit de
Waal (via pakket 2) als kwel vanuit de directe omgeving (pakket 1). Ook kan in delen
van het jaar netto wegzijging vanuit het watersysteem van de Waalsprong naar het
grondwater plaatsvinden. Om van deze processen een beter beeld te verkrijgen dienen
peilbuizen te worden geplaatst in beide pakketten. In deze peilbuizen worden zowel
kwalitatieve gegevens (grondwatermonsters) als kwantitatieve gegevens verzameld.
De beoogde filterdieptes van de peilbuizen zijn onder andere afhankelijk van de diepte
van de watervoerende pakketten. Dit is afhankelijk van de dieptes waarop het
watervoerende pakket zich bevindt. Het meetnet bestaat uit vier peilbuizen die in
noord-zuidrichting in de Waalsprong zijn geplaatst.
Grondwaterkwaliteit
Voor grondwater zijn vooral de gehalten van nutriënten en gebruikelijke algemene
parameters belangrijk. Deze meetvragen hangen samen met lokale, projectgebonden
problematiek. Daarnaast is het wenselijk om een algemeen beeld te krijgen van de
gehalten van microverontreinigingen in het grondwater in de Waalsprong. Deze
bemonsteringen en analyses staan dus los van een specifieke meetvraag, maar zijn
bedoeld om een algemeen beeld te verkrijgen.
Het meetdoel is het tijdig signaleren van verontreinigingen die in het diepere
grondwater aanwezig zijn. Dit gebeurt door één van de peilbuizen die voor de
grondwaterkwantiteit wordt geplaatst, periodiek te bemonsteren en analyses met een
uitgebreid screeningpakket uit te voeren.

4.4

Zuiveringsrendement wadi's
In de rapportage over de Nutriëntenbalans van de Waalsprong wordt gesproken over
het vullen van wadi’s met ijzerhoudend filterzand als maatregel voor
kwaliteitsverbetering. Dit zand is een afvalproduct van de ontijzering van drinkwater.
Kolomproeven hebben aangewezen dat dit zand in staat is meer dan 95% van het
opgelost fosfaat uit het water te verwijderen.
Om het werkelijke rendement van deze maatregel te bepalen zal een proef worden
gedaan, waarbij 2 vrijwel identieke wadi's worden bemonsterd. Eén van de wadi's is
gevuld met normaal zand, de ander met ijzerhoudend zand. Door metingen te
verrichten kan inzichtelijk worden gemaakt wat de effectiviteit van de wadi’s is met
betrekking tot fosfaatreductie. De mate waarin de wadi’s fosfaten doorlaten kan
vervolgens bij de herijking van de Nutriëntenbalans worden gebruikt om de foutmarge
op deze posten te verkleinen en zo de totale balans te verbeteren.
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5

VERKLARENDE WOORDENLIJST
Afkortingen
BBB
BOR-G
GEM Waalsprong
GRP
IPO
IWP99
KRW
m.e.r.
MER
MTR
NAP
NBW
PKB
R.v.R.
RWS (DON)
RWZI
T
UvW
VKM
VNG
WB21
WIW
Begrippen
Aanvoer
A-biotisch
Afkoppelen

Afkoppelvoorziening
Afvalwater

Bergbezinkbassin
Bestuurlijk Overleg Riolering – Gelderland
Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong
Gemeentelijk rioleringsplan
Interprovinciaal Overleg
Integraal Waterplan voor de Waalsprong (opgesteld in 1999
en deels achterhaald)
Kaderrichtlijn Water
De Milieueffectrapportage
Het Milieueffectrapport
Maximaal Toelaatbaar Risico, In de 4e nota waterhuishouding
van het ministerie van VROM gehanteerde norm.
Normaal Amsterdams peil
Nationaal bestuursakkoord water
Planologische Kernbeslissing
Ruimte voor Rivieren
Rijkswaterstaat (Directie Oost-Nederland)
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Herhalingstijd
Unie van Waterschappen
Voorkeursmodel
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Waterbeheer 21e eeuw
Waterhuishoudkundig Inrichtingsplan Waalsprong
Hoeveelheid water die per tijdseenheid een gebied
instroomt.
Behorend tot de niet-levende natuur.
Hemelwater op een andere wijze dan via een
afvalwaterketen (riool – rioolwaterzuivering)
afvoeren naar het grond- of oppervlaktewater. In
nieuwbouwsituaties wordt ook gesproken van niet
aansluiten.
Onder- of bovengrondse berging waarvanuit water
wordt afgevoerd naar grond- of oppervlaktewater,
inclusief de aan- en afvoerende leidingen.
Water dat niet langer wordt gebruikt en bij voorkeur
gezuiverd in het watersysteem wordt gebracht.
Hemelwater kan door verontreiniging (op
oppervlakken) of door vermenging met afvalwater
tot afvalwater verworden. Soms wordt al het
ingezameld hemelwater tot het afvalwater
gerekend.
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Afvalwaterketen

Afvoer
Afvoercapaciteit
Afwatering
Aquatisch ecosysteem
Baggerspecie
Belevingswaarde
Bergbezinkbassin

Berging

Beschermingszone

Bestemming
Biologisch
Biotisch
Biotoop
Bodempassage
Bufferzone

Buishand en Velds

Een systeem van leidingen en voorzieningen,
waarin afval- en/of hemelwater wordt ingezameld,
getransporteerd en gezuiverd door een
zuiveringsinstallatie (RWZI of IBA). Onder normale
omstandigheden heeft dit systeem geen bedoelde
uitwisseling met zijn omgeving.
Hoeveelheid water die per tijdseenheid uit een
gebied komt of door een waterloop stroomt.
Hoogste afvoer die een waterloop of een
kunstwerk kan passeren.
Afvoer van water via een stelsel van open
waterlopen naar een lozingspunt van het
afwateringsgebied.
Ecosysteem dat zich voornamelijk in het water
bevindt (zie ook ecosysteem).
Materiaal op de bodem van een oppervlaktewater,
dat verwijderd is of moet worden.
De mate waarin een gebied of object door mensen
wordt gewaardeerd.
Type randvoorziening waarin over te storten
rioolwater wordt geborgen en waarin bovendien
voorbezinking plaatsvindt van het rioolwater dat
alsnog overstort zodra het bassin volledig gevuld
is.
Het totaal volume van een waterpartij of technische
voorziening dat werkelijk water kan bevatten, of het
niet gevulde deel van het volume van een
waterpartij of technische voorziening dat werkelijk
water kan bevatten.
Deze zone grenst aan de kernzone van een
waterkering en is 20 meter breed, of breder daar
waar dit in verband met stabiliteitseisen dit
noodzakelijk is.
Vorm van aanwending of gebruik die door de
eigenaar en beheerder wordt bedoeld of beoogd.
Gericht op het voorkomen van soorten.
Behorend tot de levende natuur.
Het totaal van milieufactoren, type leefgebied voor
organisme, meestal gebruikt in relatie met
diersoorten.
Het passeren van een grondlaag door water,
waarbij stoffen in die grondlaag kunnen worden
gebonden.
Overgangszone rondom een gebied waar, om de
vereiste milieukwaliteit in het gebied zelf of die in
de omgeving ervan te bereiken, maatregelen
noodzakelijk zijn.
Literatuurverwijzing naar de verslagleggers van
neerslaggegevens die zijn vertaald naar
regenduurlijnen.
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Buitenbeschermingszone

De waterketen
Debiet
Drainage
Drooglegging
Duiker
Duurzaam

Ecologie
Ecologisch
Ecologisch beheer
Ecologische duiker
Ecologische oever
Ecologische verbindingszone

Ecosysteem
Effluent
Eutrofie
Eutrofiëring
Eutroof
Freatisch vlak

Deze zone ligt buiten de beschermingszone en is
aan de binnenzijde van de dijk 100 m breed. Aan
de buitenzijde van de dijk loopt de
buitenbeschermingszone tot aan de oever van de
rivier bij een normaal zomerpeil.
Het geheel van drink- en afvalwaterketens.
Volumestroom; Volume dat per tijdseenheid de
doorsnede van een waterloop of een kunstwerk
passeert.
Afvoer van water door de bodem, door buizen of
door greppels naar een afwateringsstelsel.
Het hoogteverschil tussen de waterspiegel in een
waterloop en de hoogte van het maaiveld.
Buis die watergangen ondergronds verbindt.
Weinig vergankelijk. Er wordt hier gedoeld op
producten of ontwikkelingen van een dusdanige
kwaliteit dat ze:
•
zo min mogelijk uitputbare grondstof- en
energie bronnen aanspreken;
•
zo min mogelijk afval opleveren en wanneer
wel zoveel mogelijk herbruikbaar;
•
gedurende een langere periode of voor
meerdere doeleinden zijn toe te passen.
Leer van de relaties tussen organismen onderling
en hun relaties met hun omgeving.
Gebaseerd op of gebruikmakend van relaties
tussen organismen onderling en de relaties met
hun omgeving.
Beheer dat zich richt op versterking van
ecologische processen en natuurwaarden.
Brede duiker met voorzieningen voor passage van
dieren.
Oever die relaties tussen aquatische en
terrestische ecosystemen kan herbergen.
Bijvoorbeeld een plasdras oever.
Strook land en/of water die één of meerdere
soorten de gelegenheid geeft zich te verplaatsen
tussen of verspreiden over gebieden met voor
deze soorten geschikte biotopen. De vorm en
inrichting zijn afhankelijk van de soorten die er
gebruik van maken.
Samenhangend geheel van levende organismen in
een omgeving, inclusief de relaties tussen de
samenstellende delen.
Gezuiverd afvalwater afkomstig uit een
zuiveringsinstallatie (RWZI of IBA).
Voedselrijkdom (van het water).
Voedselverrijking.
Voedselrijk.
Grondwaterspiegel.
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Freatisch water
Functie
Functiegeschiktheid

Fysisch - chemisch
Gebiedsvreemd water
Gemaal
Gemeentelijk rioleringsplan

Gemengd stelsel

Gescheiden stelsel

Gradiënt
Grondwater

Grondwaterneutraal
Grondwaterstand
Helofyten

Water in de relatief goed doorlatende laag direct
onder de grondwaterspiegel (= freatisch vlak).
Vorm van aanwending of gebruik van het
(oppervlakte)water.
De mate waarin een deel van het watersysteem
voldoet aan de eisen die voor een specifieke
functie worden gesteld op het gebied van:
•
waterkwantiteit;
•
waterkwaliteit;
•
inrichting;
•
gebruik;
•
plaats in het watersysteem;
•
omgeving.
Gericht op het voorkomen van toestanden en
stoffen.
Water dat van buiten het betrokken gebied
afkomstig is.
Bouwwerk voorzien van pompen.
Het GRP is een strategisch beleidsdocument dat
beschrijft hoe invulling wordt gegeven aan de
wettelijke zorgplicht doelmatige inzameling en
transport van afvalwater en bevat op hoofdlijnen de
aanpak voor het bereiken van de gewenste
situatie.
Rioolstelsel waarin door dezelfde buizen zowel
afval- als hemelwater worden afgevoerd naar een
RWZI. Overstorten bestaan hier uit een mengsel
van afval- en regenwater. Een gemengd stelsel
wordt verbeterd gemengd genoemd, als er een
randvoorziening ter beperking van de vuiluitworp is
aangebracht. In de Waalsprong zijn gemengde
stelsel voorzien met erg veel berging. Deze zijn in
dit document aangeduid met gemengd+.
Rioolstelsel waarin afval- en hemelwater door
verschillende buizen worden afgevoerd naar een
RWZI. (mogelijk vervuild) Regenwater wordt hier
direct naar oppervlaktewater afgevoerd.
Geleidelijke overgang van een
milieuomstandigheid over een traject.
Al het zich in de bodem bevindende water.
Hieronder vallen hangwater, capillair water,
freatisch water en water in dieper gelegen
pakketten.
Zonder (ingrijpende) wijziging van het
grondwaterregime.
Het vlak door de stijghoogten in peilbuizen die met
de eerste watervoerende laag vanaf het maaiveld
in verbinding staan.
Moerasplanten. Planten die onder water wortelen
en gedeeltelijk boven water uitsteken, bijvoorbeeld
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Hemelwateroverstort

Hemelwateruitlaat
Infiltratie
Infiltratievoorziening
initiatiefnemer
Inundatie
Inzijging
Isohyps
Kans
Kernzone

Knelpunt
Kwaliteit
Kwel
Lokale kwel

Maatregelen

Meander
Mesotroof
Milieu
Natuur
Natuurlijk

riet, lisdodde en zwanebloem.
Drempel in het hemelwaterstelsel van een
verbeterd gescheiden rioolstelsel waarmee
overtollig rioolwater kan worden geloosd op het
oppervlaktewater.
Plaats waar het hemelwaterstelsel van een
gescheiden rioolstelsel zijn water loost, doorgaans
niet voorzien van een drempel.
Het in de bodem (laten) indringen van water.
Voorziening waarin water in de bodem dringt,
gericht op het bergen van water.
Opsteller (verantwoordelijke) van een ruimtelijk
plan.
Het onder water zetten van een gebied.
Het (op natuurlijke wijze) in de bodem zakken van
water naar een watervoerend pakket.
Lijn van gelijke stijghoogten in een watervoerend
pakket.
Situatie waarin met relatief beperkte maatregelen
een grote stap richting verwezenlijking van een
streefbeeld wordt bereikt.
zone waarin de waterkering is gelegen, inclusief
een strook van vier meter vanaf de binnenteen en
een strook van vier meter vanaf de buitenteen.
Indien een pipingberm of steunberm aanwezig is,
ligt deze eveneens in de kernzone.
Situatie waarin niet wordt voldaan aan een gesteld
streefbeeld behorend bij een bestemming.
De mate waarin een stof, voorwerp of situatie
overeenkomt met de ideale hoedanigheid ervan.
Het uittreden van grondwater aan het maaiveld of
in waterlopen.
Water dat de oppervlakte of het oppervlaktewater
bereikt na een relatief korte weg door de bodem.
Dit water lijkt in samenstelling sterk op het water
voordat het inzijgt.
Voorschriften, fysieke aanpassingen,
aanpassingen in beheer en dergelijke die
noodzakelijk zijn om een normdoelstelling te
handhaven of om de normdoelstelling bij een
toegekende functie te realiseren, vanuit een
situatie waarin het waterhuishoudkundig systeem
(in de praktijk of theoretisch) nog niet aan die
normdoelstelling voldoet.
Natuurlijk gevormde bocht in rivier of beek.
Matig voedselrijk.
Het totaal van a-biotische en biotische factoren in
de omgeving van een organisme.
Omgeving zonder of met een te verwaarlozen
menselijke beïnvloeding.
Zoals in een omgeving zonder menselijke
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Natuurlijke oever

Natuurontwikkeling
Natuurvriendelijke oever
Neerslagoverschot
Noodoverlaat

Nutriënten
Oligotroof
Ontwatering
Ontwateringsdiepte
Oppervlaktewater
Oppervlaktewatersysteem

Opstuwing
Overlaat
Overloop/overslag
Overstort
Overstortfrequentie
Overstorting
Peilbeheer
Percolatie
Percolatievoorziening
Persleiding

beïnvloeding.
Oever die relaties tussen aquatische en
terrestische ecosystemen herbergt, in of zoals in
natuurlijke omstandigheden.
Bewuste ontwikkeling van natuurwaarden of
randvoorwaarden waarin natuurwaarden zich
kunnen ontplooien.
Ecologische of natuurlijke oever.
Het (positieve) verschil tussen de neerslag en de
verdamping.
Kunstwerk in het rioolstelsel waarmee overtollig
rioolwater kan worden geloosd op het
oppervlaktewater, dat slechts zeer sporadisch
(minder dan eens per jaar) in werking treedt.
Voedingsstoffen, meestal gebruikt om
voedingsstoffen voor planten (nitraat en fosfaat)
aan te duiden.
Voedselarm.
Afvoer van water uit percelen over en door de
grond en eventueel door drainagebuizen en –
greppels naar een stelsel van grotere waterlopen.
Het verschil tussen maaiveld, wegpeil of bouwpeil
en de ter plaatse optredende grondwaterstand.
Water dat stroomt over of verblijft op het
aardoppervlak, meestal beperkt tot het water in
permanent waterhoudende waterpartijen.
Het geheel van waterpartijen in een gebied. Het
water communiceert onder andere met water in de
regio, regen- en grondwater en vaak ook water dat
huishoudens en de industrie lozen op het riool.
Verschil is waterstand dat ontstaat door de wrijving
in het af te leggen tracé.
Stuw of drempel in waterloop.
Het stromen van water over (de kruin van) de
waterkering.
Kunstwerk in het rioolstelsel waarmee overtollig
rioolwater kan worden geloosd op het
oppervlaktewater.
Het aantal malen per jaar, dat een overstorting
plaatsvindt.
De lozing van water uit het rioolstelsel op het
oppervlaktewater.
Zorg voor het handhaven van een bepaalde
waterstand.
Het door de bodem (laten) stromen van water.
Voorziening waarin water in de bodem dringt en
doorstroomt naar het grondwater, gericht op het
aanvullen van het grondwater.
Leiding waarin het water onder (kunstmatige) hoge
druk wordt getransporteerd, het water kan hoger of
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Piping

Randvoorziening

Regenduurlijn
Regionale kwel

Retentie
Retentietijd
Riooloverstort
Rioolstelsel
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Rivierkwel
Sedimentatie
Soortenrijkdom
Stagnant
Streefpeil
Stroomgebied
Stuwpeil

Systeemvreemd water

Talud

lager uitstromen dan de instroom.
Als gevolg van de opwaartse waterdruk in de
ondergrond ontstaan van een geconcentreerde
stroming door de bodem onder de dijk die zand
meevoert.
Onderdeel van het rioolstelsel dat ten doel heeft de
vuiluitworp vanuit het rioolstelsel ter plaatse van
overstorten te beperken, zoals een
werveloverstort, een bergbezinkbassin en een
verbeterde overstortput.
Statistische lijn die bij een zekere herhalingskans
de bij elkaar behorende intensiteit en duur van
neerslag weergeeft.
Water dat de oppervlakte of het oppervlaktewater
bereikt na een relatief lange weg door de bodem.
Dit water is veelal rijk aan bicarbonaat en
nutriëntarm.
Het (langer) vasthouden van water in een deel van
het watersysteem.
De tijd die een hoeveelheid water in deel van het
watersysteem verblijft.
Drempel in een gemengd rioolstelsel waarover
overtollig rioolwater kan worden geloosd op het
oppervlaktewater.
Ondergronds buizenstelsel voor de inzameling en
afvoer van afvalwater en/of hemelwater.
Installatie waar rioolwater doorheen wordt gevoerd
om te worden ontdaan van (een deel) van de
verontreinigende stoffen.
Vorm van (meestal lokale) kwel, het water dat uit
de bodem treedt is afkomstig uit een rivier.
Afzetting van zand, klei of slib.
Hoeveelheid soorten in aantal.
Stilstaand, niet stromend.
Waterstand die zoveel mogelijk wordt
gehandhaafd, eventueel juridisch vastgelegd in
een peilbesluit.
Gebied waaruit het afstromende water door één
bepaalde waterloop wordt afgevoerd.
De maximale waterstand in de watergangen, als
het water hierboven komt wordt het afgevoerd over
de stuw. In de singels van de Waalsprong wordt
water in droge perioden gestuwd, en is de rest van
de tijd een hoger peil mogelijk, omdat het
hoofdwatersysteem van de Waalsprong als geheel
op een hoger niveau wordt gestuwd.
Water dat niet afkomstig is uit het natuurlijk
waterhuishoudkundige systeem waartoe een
gebied behoord en dat dus kunstmatig naar dit
gebied wordt aangevoerd.
Hellingshoek waaronder een grondlichaam of
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Terrestisch ecosysteem

Verbeterd gescheiden stelsel

Verdroging

Verhang
Verschraling
Voorziening voor bodempassage
Vrij verval leiding

Vuiltrekplaats
Wadi
Waking
Waterbeheer

Waterbeheerder

Waterbodem
Watergang
Waterhuishoudkundig systeem

oever is aangelegd of gevormd.
Ecosysteem dat zich voornamelijk op het land
bevindt.
Rioolstelsel waarin afval- en hemelwater door
verschillende buizen worden afgevoerd naar een
RWZI. Alle kleine buien en de eerste golf
regenwater van grote buien gaan naar de RWZI.
Overstortingen bestaan hier alleen uit (weinig
vervuilt) regenwater, het merendeel van het
hemelwater wordt naar de RWZI afgevoerd.
Alle nadelige effecten die een gevolg zijn van
structurele daling van de grondwaterstand of stijghoogte, waaronder zowel effecten als gevolg
van vochttekort, als van mineralisatie, als van
verandering in de invloed van kwel, neerslag en
oppervlaktewater.
de helling in de lengterichting van een watergang
of goot.
Verminderen van voedselrijkdom door aangepast
beheer.
Voorziening waarin water een grondlaag passeert,
met het doel verontreinigingen uit het water in die
grondlaag af te vangen.
Leiding waarin water onder invloed van de
zwaartekracht stroomt. Het waterniveau bij het
uitstroompunt is daarom lager dan die bij het
instroompunt.
Plaatsen waar uit een waterpartij afkomstig vuil en
maaisel tijdelijk worden afgezet in afwachting van
inzameling.
Type afkoppelvoorziening met tenminste een
bovengronds bassin, meestal gecombineerd met
een ondergrondse buffer of afvoer.
Verschil tussen waterstand en maaiveld.
Het geheel van activiteiten voor het bereiken en in
stand houden van de gewenste waterkwaliteit,
waterkwantiteit en inrichting en gebruik voor een
deel van het watersysteem.
(Overheids)lichaam belast met de operationele
taken op het gebied van het waterbeheer.
bodem die permanent, of met een zekere
regelmaat, of onder bijzondere omstandigheden
met oppervlaktewater is bedekt. De waterbodem
vormt de verbinding tussen het oppervlaktewater
en de bodem.
Lijnvormige waterpartijen.
Samenhangend geheel van oppervlaktewateren en
grondwatervoorkomens, waarbij inbegrepen: het
samenhangend geheel van water, waterbodem,
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Waterketen
Waterpartij
Waterpartners
Waterscheiding
Waterstand
Watersysteem
Watertoets

Watervoerend pakket

Wegniveau
Wegligging
Westlandbui

Zettingsvloeiing

oevers, technische infrastructuur en de biologische
component.
Een drink- of afvalwaterketen of combinatie van
beide.
Een uitsparing in de grond die water herbergt dat
stroomt over of verblijft op het aardoppervlak.
De waterbeheerders die met elk hun verschillende
beheerstaak gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor
al het water in het gebied.
(dynamische) Grens tussen verschillende
stroomgebieden.
De hoogte van het wateroppervlak ten opzichte
van een referentiehoogte.
Het samenhangende geheel van het grond-,
oppervlakte en atmosferisch water.
Procesinstrument dat wordt toegepast op alle
ruimtelijke plannen en besluiten met
waterhuishoudkundige aspecten, waarbij (de
bescherming van) water een rol speelt in de
plannen door vroegtijdige betrokkenheid van de
waterbeheerders.
Een bodemlaag die water doorvoert en die aan de
boven- en onderzijde begrensd wordt door een
slecht- of ondoorlatende laag of door de vrije
waterspiegel.
Hoogteligging van het wegdek.
Gelijk aan nijging: Het (op natuurlijke wijze) in de
bodem zakken van water naar een watervoerend
pakket.
Een normbui die door een aantal waterschappen
wordt voorgeschreven om de inundatie bij T=100
jaar te toetsen. De bui heeft een gelijkmatige
intensiteit, er valt 100 mm neerslag in 24 uur.
Het veranderen van een stabiele laag in een
zandstroom, doordat de kracht die het water in die
laag uitoefent groter wordt dan de samenhang van
de gronddeeltjes.
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