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Een'waterproof
stedenbouwkundig
pian
Doordeaanwezigewoningbehoefte inWaddinxveeuendeZuidplaspolder LSdeTriangel
aangewezenalswoningbouwlocatievoor2.5100
woningeneneenbedrijventerreinvan4,7hectare.Deinrichtingvandelocatiemoet.zoisafgesproken,goedajgestemdwordenopdeomgeving.Belangrijk hierbijzijnondermeerde
wateraspecten,zoalswaterbergin$,Geohydrologieenbodemopbouw.Watditprojectuniek
maakt, isdeaanpakervan.Eenvroegtijdige
inventarisatievande^ebiedskenmerkenenhet
doorlopenvandewatertoetsparallelaande
stedenbouwkundigeuitwerking leiddetoteen
'waterproof stedenbouwkundig plan.Aanhet
becjinvan hetprojectwerdopbasisvan regionaleinformatie verwachtdathetnoordengeschikt
wasvoorbebouwingen hetzuidenvoorwatcrberging. Hetomgekeerdebleekwaartezijn.
Delocatieaandezuidzijde vanWaddinxveen wasaangewezen alswoningbouwlocatie(zieafbeelding 1).Witteveen+Bos
verrichtte samenmetdegemeenteWaddinxveen enhet Hoogheemraadschap van
Schieland endeKrimpenerwaard onderzoek
naardewaterhuishouding, geohydrologie,
geotechniek enecologie.Vervolgensisop
basisvaneenvoorkeursscenario parallelaan
elkaardewaterhuishoudkundige enstedenbouwkundige planvorminggestart.De
gemeente,dewaterbeheerder endestedenbouwkundige trokken vanafhet begin
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gezamenlijk op,waardooreen stedenbouwkundigplanontstond dat waterhuishoudkundiggezien voldoet aandeeisenvande
waterbeheerder.

Inventarisatie
DeTriangel isonderdeel vandeinmiddelsbekendeZuidplaspolder, een droogmakerij.Inhethuidige,karakteristieke landschapishet historische verkavelingspatroon
goed teherkennen aanlange,rechte tochten,
zoalsdeZesdeenZuidelijke Dwarstocht.In
deTriangelwordtdedeklaaggevormd door
deWestlandformatie, bestaande uitklei,
veenenzand.Dediktevanditpakketis
ongeveerzesmeter.Inhethart vanhetprojectgebied isdediktevandedeklaagbeduidend minder (2,5tot4,5meter dik),omdat
daareenvoormalige stroomgeulaanwezigis
(zieafbeeldingen 2en3).Dezestroomgeul
doorsnijdt hetbasisveendatzichaande
onderkant vandedeklaagbevindt.Doorde
lageliggingvandepolder(maaiveld ligtop
ongeveer-5,5NAP)treedtindeTriangel
kwelop.Dezekwelisnutriënt- en ijzerrijk
enkandaardoor eennegatiefeffect hebben
opdetoekomstige oppervlaktewaterkwaliteit.Bijkomend effect vandeopwaattse druk
vanuit heteerstewatervoerende pakketis
datdewaterbodem inenkele bestaande
watergangen isopgebarsten, waardoor wellenzijn gevormd.Dewellenbevindenzich
metnameinhetcentralegebied,waarde
deklaagrelatiefdun is.Deafvoer vaneen
deelvandeZuidplaspolder naardeRingvaartvindt plaatsviade hoofdwatergangen
diegedeeltelijkdoordeTriangel lopen(zie
afbeelding 4).Dezehoofdwatergangen, de
ZesdeenZuidelijke Dwarstocht, hebbeneen
cultuurhistorische waarde.Het water heefr
verhoogdenutriëntconcentraties diemede
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Het huidigagrarischgebruik laat weinig
ruimte voornatuur.Deecologischekwaliteitenliggen metnameinenlangshet water.
Aandezuidzijde vandeTriangel iseenecologischeverbindingszone aanwezig(moeras),diehet toekomstigeBentwoud metde
Krimpenerwaard moetgaanverbinden.Deze
zalworden versterktenbinnen hetplangebiedwordendoorgetrokken door langsde
oostgrenseengroeneruimte tecreëren.

Interactie waterhuishouding en
stedenbouwkundig plan
Deveenhoudendedeklaagiszettingsgevoelig.Inhetcentralegedeelteisdedeklaagrelatiefdun (2,5 totviermeter)enbevat
naarverhoudingweinigveen.Hierdoor blijvendezettingen eneisenaan funderingen
beperktenisditgebied hetmeest geschikt
voorwoningbouw.Vooropenwaterisjuist
eendikkeredeklaaggewenst om opbarsten
vandewaterbodem,tengevolgevandedruk
vanhetgrondwater uit heteerstewatervoerendepakket,tevoorkomen. Bovendien
zorgt dedikkeredeklaagervoordatdenegatieveinvloed vandekwelopde toekomstige
oppervlaktewaterkwaliteit wordt beperkt.
Het noordelijke deelvanhetplangebied is
het meestgeschiktvooreen warerplas
(benodigd voordewaterberging), omdat
daarvoldoenderuimte is,in tegenstelling
tot hetzuidelijke enwestelijke deelvanhet
plangebied.Hetvoordeelvande noordpunt
isbovendien darhetzichopeenrelatief
groteafstand bevindt vandeZesdeenZuidelijkeDwarstocht,waarwatermet relatief
slechtekwaliteit doorgevoerd wordt.De
indringing vanhetdoorvoerende waterinde
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hetgevolgzijn vanlozingen vandeglastuinbouw.
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waterplasblijft zoveelmogelijk beperkt.De
afstand kannogvergrootwordendoor het
waternietdoor,maar langshet plangebied
aftevoeren.Deafvoer wordtdan inzuidelijkerichtingomgeleid.DeZuidelijkeen
ZesdeDwarstocht blijven echterwel fysiek
behouden, vanwegehun cultuurhistorische
waarde.Deecologischekwaliteit in het
gebiedwordtversterkt doorhetgroenzoveel
mogelijk tecombineren methet water, bijvoorbeeld natuurvriendelijke oeverinrichting.Daarnaast kan,dooreen verbinding
met deecologischeverbindingszone terealiseren,dehabitat voorfauna vergroot worden
enkaneengroterediversiteit bereikt worden.Inafbeelding 5zijn debouwstenen voor
deinrichting vanhetplangebied weergege-
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Waterberging
DeZuidplaspolder isniet het meest
geschiktvoorwoningbouw,vanwegedie
diepeliggingvandepolder.Netzoalsbij
anderepolders isdekansop wateroverlasr
groter,door falen vanhetpoldergemaalof
doorbraak vandeboezemdijk.Doordeophogingvanhetmaaiveld,inverband metde
drooglegging, ligthetmaaiveld hogerdan
deomgeving,waardoor hetplangebied niet
alseetstezalinunderen.Om afwenteling
vanwaterproblemen tevoorkomen, isdaarnaastaanvullende waterberging noodzakelijk.Inhetstedenbouwkundig plan isruim
elfprocentopenwater voorzien.Hetgeplandewatersysteem isgetoetst aande werknormenvoorwaterberging uit het Nationaal
Bestuursakkoord Water.Omdat het project-

gebiedzichineenpeilgebied bevindt waar
ookakkerbouw engrasland aanwezigis,
dient het watersysteem niet alleentevoldoenaandenormen voorstedelijk gebied,
maarookaandenormen voorakkerbouwen
grasland inhet betreffende peilgebied,die
eenkleineredrooglegging hebben.Hettoekomstigewatersysteem isdoor middelvan
eenhydraulisch modeldoorgerekend. Met
ditmodelzijn98maatgevende neerslagbuienuitdeperiode 1905-2000doorgerekend.
Doormiddelvaneentijdreeksanalyse isvervolgensvoorverschillende herhalingstijden
deoptredende waterstand bepaald.Inde
tabelisvoordeverschillende herhalingstijdendewarerstand weergegeven.
Waterstandenbijherhalingstijden(mNAP)
herhalings- toets- Triangel
tijd
hoogte

Deliggingvandestroomgml.
gtasland
akketbouw
stedelijk
gebied

ïojaar
25Jaar

-5,95

-6,00

-5,93

-5,94

100jaar

-5,75

-5,87

Indetabel isteziendat het watersysteemzalvoldoenaande werknormen.
Opvallend isdatdenormering voorakkerbouwinditgevalmaatgevend isennietde
normeringvoorstedelijk gebied.Bijeen
neerslaggebeurtenis diegemiddeldeensin
detoojaar zou kunnen plaarsvinden, blijft
dewatetstand nogtwaalfcentimeter onder
detoetshoogte.
Meter

Conclusie
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Waterhuishoudkundigekenmerkenvanhet
plangebied.
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Bouwstenenvoorhetstedenbouwkundig
ontwerp.
behoud Zesde Dwarstocht

cultuurhistorische kwaliteit

afvoerwatergang
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BijdeaanpakvoordeTriangelisgekozenvooreenvroegtijdige inventatisatievan
defysieke situatievanhetgebied.Demogelijkheden enknelpunten diehierbij naar
vorenzijn gekomen,zijn als bouwstenen
meegenomen bijde stedenbouwkundige
inrichting.Hierdoor iseen stedenbouwkundigplanontstaan dat het tegenovergestelde
isvanwatopbasisvanregionale informatie
verwachtwas(namelijk in het noorden
bebouwingeninhetzuiden waterberging).
Vooralsnoglijkt dezeaanpaksuccesvol, f
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JaapKlein en Herman Mondeel
(Witteveen+Bosj
Willem vanValen (gemeente
Waddinxveen)
Marcden Ouden (Hoogheemraadschap vanSchieland en
Krimpenerwaard)
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