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Samenvatting
Aanleiding
Het Hoogheemraadschap van Rijnland (hierna aangeduid als Rijnland) heeft onder andere als taak te
zorgen voor veiligheid tegen overstromingen. In de komende jaren hebben klimaatontwikkeling,
zeespiegelstijging en bodemdaling grote invloed op deze zorgtaak.
In het jaar 2000 heeft Rijnland op basis van de studie ‘Toekomstig Waterbezwaar’ een aantal
maatregelen vastgesteld om ervoor te zorgen dat het Rijnlandse boezemsysteem nu en in de toekomst
op haar taken is voorbereid. Hieronder valt de Piekberging Nieuwe Driemanspolder, met een
bergingscapaciteit van 2 miljoen m3 water.
Piekberging Nieuwe Driemanspolder
Het project heeft, naast het creëren van extra berging voor het gehele boezemstelsel, ook tot doel de
lokale hoogwaterproblematiek in de omgeving van Stompwijk aan te pakken. Het voorliggende
projectplan beschrijft de waterstaatkundige werken en werkzaamheden die vallen onder de
Piekberging Nieuwe Driemanspolder. Met dit projectplan voldoet Rijnland aan haar verplichting
volgens de Waterwet om inzicht te geven in de voorgenomen realisatie van het waterstaatswerk, de
wijze waarop dit wordt uitgevoerd en de voorzieningen die worden getroffen om nadelige gevolgen
voor de omgeving te beperken of ongedaan te maken.
Wat is een piekberging?
Een piekberging is een structurele voorziening ten behoeve van het boezemsysteem, zodat bij een
(dreigende) calamiteit tijdelijk water uit de boezem kan worden geborgen in een daarvoor aangewezen
omdijkt en lagergelegen stuk polder. Piekberging wordt gebruikt om piekwaterstanden in de boezem,
die ontstaan door hevige regenval, op te vangen. Naar verwachting zal eens in de 5 à 25 jaar de
piekberging worden ingezet. Er kan dan voor enkele weken calamiteitenwater in de piekberging staan.
De Nieuwe Driemanspolder verandert van een agrarisch gebied met hoofdzakelijk grasland in een
gebied van circa 350 hectare ingericht als natuur- recreatiegebied met piekberging. Ten tijde van een
piekberging wordt via het aanvoertracé, de Ringsloot en de Limietsloot, 2 miljoen m3 water uit de
boezem het gebied ingelaten. De piekberging is effectief omdat door de diepe ligging van de polder
veel water kan worden geborgen. Zodra de Rijnlandse boezem het vervolgens toelaat wordt via het
afvoertracé het geborgen calamiteitenwater afgevoerd naar gemaal Driemanspolder. Een uitlaatstuw in
de noordwesthoek van het bergingsgebied zorgt voor een gereguleerde afvoer naar gemaal
Driemanspolder.
Proces
Ten behoeve van de Piekberging Nieuwe Driemanspolder is een Milieueffectrapportage (MER)
opgesteld: ‘MER herinrichting Nieuwe Driemanspolder’. Hierin zijn verschillende alternatieven naast
elkaar gezet en met elkaar vergeleken. Het doel van een MER is een volwaardige en vroegtijdige
inbreng van het milieubelang in de plan- en besluitvorming. In het MER is gekeken naar het meest
gewenste ontwerp op basis van technische omgevingsaspecten. Het voorkeursalternatief uit het MER
is uitgewerkt tot het definitieve ontwerp.
Op basis van het MER uit 2005 is het bestemmingsplan ‘Nieuwe Driemanspolder’ en het
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ van de gemeente Leidschendam-Voorburg vastgesteld. Beide
plannen zijn inmiddels (deels) onherroepelijk in werking getreden. Ten behoeve van het
bestemmingsplan ‘Nieuwe Driemanspolder- Roeleveen’ van de gemeente Zoetermeer, dat door de
Raad van State gedeeltelijk werd vernietigd, is een actualisatie van het MER gemaakt: ‘Actualisatie
MER Herinrichting Nieuwe Driemanspolder’ (2014). In de actualisatie zijn de aanvullende
onderzoeken sinds het oorspronkelijke MER opgenomen.
____________________________________________________________________________________________________________________
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Op basis van het omgevings- en communicatieplan Nieuwe Driemanspolder is een actorenanalyse
uitgevoerd, waarin de verschillende belanghebbenden (overheden, burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties) en hun belangen zijn geïdentificeerd en geanalyseerd. De herinrichting
van de Nieuwe Driemanspolder biedt volop kansen maar is ook ingrijpend voor bewoners,
ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Rijnland gaat in gesprek met
direct belanghebbenden en informeert een brede doelgroep over hoofdlijnen en mogelijke gevolgen.
Waar mogelijk houdt Rijnland rekening met hun wensen. Via onder andere de website www.n3mp.nl
worden geïnteresseerden geïnformeerd over de werkzaamheden en de voorbereiding ervan.
Effecten op de omgeving
De piekberging wordt (voornamelijk) gerealiseerd op landbouwgronden, die – waar nodig – worden
aangekocht en omgezet in andere functies. In het MER is het effect op landbouw als zeer negatief
beoordeeld. De overige effecten zijn overwegend van licht negatief / neutraal tot zeer positief
bevonden, denk met name aan landschapsbeleving en natuur. In de actualisatie MER zijn enkele
nieuwe inzichten omtrent inrichting en effecten verwerkt, maar het totale beeld van de
effectbeoordeling is vrijwel volledig gelijk aan het oorspronkelijke MER.
Procedure
Naast de planologische verankering van de piekberging is het tevens noodzakelijk de ligging en
dimensies van de piekberging vast te leggen in de legger van Rijnland. Tevens worden de waterpeilen
middels een nieuw peilbesluit vastgesteld. De voorbereiding van het projectplan, de legger en het
peilbesluit gebeurt conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure volgens afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuurrecht (Awb).
Belanghebbenden hadden de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen met betrekking tot het ontwerp
projectplan, de ontwerp legger en het ontwerp peilbesluit van Rijnland. Deze hebben ter inzage
gelegen van 18 februari 2015 tot en met 1 april 2015. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
Hierdoor wordt dit projectplan thans vastgesteld door de Verenigde Vergadering van Rijnland. Het
Hoogheemraadschap van Rijnland heeft op basis van voortschrijdend inzicht enkele wijzigingen
doorgevoerd ten opzichte van het ontwerp- projectplan. Zij zijn beschreven in bijgevoegde Nota van
Beantwoording en Wijziging en worden nu eveneens vastgesteld door de Verenigde Vergadering van
Rijnland. Met dien verstande dat uitsluitend tegen de wijzigingen zoals door het Hoogheemraadschap
van Rijnland aangebracht, door eenieder beroep kan worden ingediend bij de Rechtbank in Den Haag
gedurende de inzageperiode van zes weken.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Het Hoogheemraadschap van Rijnland (hierna aangeduid als Rijnland) heeft als taak te zorgen voor
voldoende en schoon water en veiligheid tegen overstromingen. Zonder duinen, dijken en kades zou
het hele gebied van Rijnland, met uitzondering van de duinenrij zélf, onder water verdwijnen. Om dat
te voorkomen, en om te zorgen dat bewoners droge voeten houden, worden de waterkeringen in het
gebied op orde gehouden.
Het overtollige water dat in het gebied van Rijnland valt moet worden afgevoerd naar zee en
omliggende wateren. Rijnland heeft vier grote boezemgemalen in Katwijk, Gouda, Halfweg en
Spaarndam en honderden poldergemalen. Met deze gemalen zorgen wij ervoor dat het water in ons
gebied op het gewenste peil blijft. Bij te veel water wordt het overtollige water vanuit de polders
uitgemalen naar de boezem. De boezems zijn het belangrijkste aanvoer-, afvoer- en bergingssysteem
van Rijnland en bestaan uit grote meren, plassen en kanalen. Van daaruit voeren de boezemgemalen
het water af.
Klimaatverandering en verdergaande verstedelijking zorgen ervoor dat het watersysteem van Rijnland
steeds zwaarder wordt belast. In het jaar 2000 heeft Rijnland op basis van de studie ‘Toekomstig
Waterbezwaar’ een aantal maatregelen vastgesteld om ervoor te zorgen dat het Rijnlandse
boezemsysteem nu en in de toekomst op haar taken is voorbereid:
- Vergroting van de capaciteit van het boezemgemaal te Katwijk.
- Realisatie van piekbergingen in de Nieuwe Driemanspolder (2 miljoen m3) en de
Haarlemmermeerpolder (1 miljoen m3).
- Optimalisering van de besturing van het watersysteem.
Aan de totstandkoming van de piekbergingslocaties liggen mede de normen voor wateroverlast ten
grondslag zoals vastgesteld in het Nationaal Bestuursakkoord Water (2003), de Waterverordening
Zuid-Holland (2009) en de Waterverordening Rijnland (2009).
1.2 Waarom een projectplan?
Het voorliggende projectplan beschrijft de waterstaatkundige werken en werkzaamheden die vallen
onder de piekberging Nieuwe Driemanspolder. De realisatie van het project Nieuwe Driemanspolder
vindt plaats op basis van een bestuursconvenant dat in december 2008 is ondertekend door de
provincie Zuid-Holland, de gemeenten Leidschendam- Voorburg, Den Haag en Zoetermeer en de
hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland. Door bezuinigingen van het Rijk op het
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) kwam het project in 2010 op losse schroeven te staan. De
rijksbijdrage voor Recreatie om de Stad (RodS) werd beëindigd, Robuuste verbindingszones (RVZ)
geschrapt en het budget voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werd drastisch gekort. Vanaf 2010
tot 2013 is tussen alle betrokken partijen en het Rijk veelvuldig overleg gevoerd over de ontstane
situatie. Deze onderhandelingen hebben geresulteerd in een doorstart van het project en zijn
vastgelegd in de wijzigingsovereenkomst van 12 december 2013.
In het kader van dit project worden waterstaatswerken, zoals dijken, watergangen en in- en
uitlaatwerken, aangelegd en gewijzigd. Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de
aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een
daartoe door hem vast te stellen projectplan. Dit projectplan is opgesteld ten behoeve van het project
Piekberging Nieuwe Driemanspolder.
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Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan tenminste te bevatten:
- een beschrijving van het betrokken werk;
- de wijze waarop het wordt uitgevoerd;
- alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of
beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.
In onderhavig projectplan komen bovengenoemde aspecten aan de orde. Tevens wordt verwezen naar
het milieueffectrapport (MER) uit 2005, de actualisatie hierop uit 2014, het bestemmingsplan ‘Nieuwe
Driemanspolder’ van de gemeente Zoetermeer en de bestemmingsplannen ‘Nieuwe Driemanspolder’
en ‘Landelijk gebied 2011’ van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ook wordt verwezen naar de
nieuwe legger voor het totale projectgebied. De bestemmingsplannen zijn benodigd voor de
planologische verankering van de piekberging. In de nieuwe legger worden de waterstaatswerken naar
aard, omvang, vorm en afmeting vastgelegd. Het voorliggende projectplan is afgestemd op deze
procedures.
Het doel van dit projectplan is het geven van een overzicht van de maatregelen die worden uitgevoerd,
de wijze waarop dit wordt gedaan als ook een beschrijving te geven van de te treffen voorzieningen
ten behoeve van de piekberging Nieuwe Driemanspolder. De piekberging dient uiterlijk 1 januari 2020
te zijn gerealiseerd.
1.3 Leeswijzer
Dit projectplan dient gelezen te worden als een overzicht van maatregelen die binnen de formele
verantwoordelijkheden en het staande beleid van Rijnland genomen moeten worden om realisatie van
de piekberging mogelijk te maken. Bovendien geeft het projectplan inzicht in de consequenties van
deze maatregelen voor derden.
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de procedure die wordt gevolgd om het projectplan vast te stellen,
met bijbehorende inspraakmogelijkheden voor belanghebbenden. Tevens worden hier de overige
benodigde besluiten en procedures toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft een beeld van de projectlocatie, met
informatie die relevant is voor de gekozen maatregelen. In hoofdstuk 4 wordt het project vervolgens
technisch beschreven, inclusief de eisen en randvoorwaarden waarop dit projectplan is gebaseerd. In
hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de wijze van uitvoering. Het beheer en onderhoud van de piekberging
komt aan bod in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 gaat tenslotte in op de financiële consequenties voor alle
betrokken partijen. Ook wordt de nadeelcompensatieregeling van Rijnland beknopt uitgelegd.
Bijlage 1 bestaat uit een verklarende woordenlijst, gevolgd door de ontwerptekeningen (Bijlage 2), de
technische onderzoeken (Bijlage 3) en het inundatieprotocol (Bijlage 4).
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2. Wettelijk kader, beleid, procedure en inspraak
2.1 Wettelijk kader
2.1.1 Waterwet
Zoals eerder aangegeven, wordt de realisatie van de piekberging uitgevoerd aan de hand van artikel
5.4 van de Waterwet. Dit artikel geeft aan dat de aanleg, versterking of verlegging van een primaire
waterkering geschiedt overeenkomstig een door Rijnland vastgesteld en goedgekeurd projectplan.
2.1.2 Wet ruimtelijke ordening
De realisatie van de piekberging heeft consequenties voor de ruimtelijke inrichting van de
Nieuwe Driemanspolder. Als gevolg hiervan zijn in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro),
door de gemeente Leidschendam-Voorburg, de bestemmingsplannen ‘Nieuwe Driemanspolder’ en
‘Landelijk gebied’ vastgesteld. Deze zijn (deels) onherroepelijk. Voorts heeft de gemeenteraad van
Zoetermeer in februari 2014 het bestemmingsplan ‘Nieuwe Driemanspolder’ vastgesteld.
2.1.3 Crisis- en herstelwet
Uit bijlage 1 van de Crisis- en herstelwet blijkt dat deze wet op dit project van toepassing is. Hierin
staat immers vermeld dat aanleg of wijziging van waterstaatswerken, als bedoeld in artikel 5.4 van de
Waterwet, onder de Crisis- en herstelwet vallen. Dit betekent dat de bestuursrechter na afloop van de
beroepstermijn van 6 weken, na vaststelling van het projectplan, eventueel ingediende beroepen moet
hebben behandeld en vervolgens binnen 6 maanden uitspraak moet hebben gedaan. Ook kan men
alleen beroep doen op een rechtsregel indien die bedoeld is om het eigen belang te beschermen.
Verder kunnen decentrale overheden niet meer in beroep gaan tegen een besluit van een ander
overheidsorgaan, tenzij het besluit tegen hen is gericht.
2.2 Beleid
2.2.1 Provinciaal beleid
2.2.1.1 Streekplan West

Het project ‘Piekberging Nieuwe Driemanspolder’ is verankerd in het Streekplan West van de
provincie Zuid-Holland.
2.2.1.2 Structuurvisie en de Verordening Ruimte

De provinciale structuurvisie, die gaat over de manier waarop de provincie en haar partners willen
omgaan met beschikbare ruimte, geeft een doorkijk naar 2040. Tevens komt de visie voor 2020, met
bijbehorende uitvoeringsstrategie, aan bod. Het projectgebied is door de provincie Zuid-Holland in de
structuurvisie aangewezen als piekbergingslocatie. De piekberging past tevens binnen de Verordening
Ruimte.
2.2.1.3 Waterverordening Rijnland

De waterstaatswerken binnen het project zijn ontworpen met in achtneming van de Waterverordening
Rijnland, zoals vastgesteld door de provincie Zuid-Holland.
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2.2.2 Rijnlands beleid
2.2.2.1 Nationaal Bestuursakkoord Water 2003 (NBW 2003)

Het NBW 2003 werd getekend om de samenwerking en aanpak van de wateropgave gestalte te geven.
De verschillende overheden slaan hiermee de handen ineen om gezamenlijk te werken aan een
Nederland dat kan leven met water. In de actualisatie van 2008 is aangegeven dat het zwaartepunt
dient te liggen op de uitvoering van maatregelen om de watersystemen “op orde” te maken in het
kader van nieuwe klimaatscenario’s, stedelijke wateropgaven en ruimtelijke doorvertaling.
Het Rijnlandse beheergebied voldoet uiterlijk in 2021 aan de normen uit het NBW 2003.
2.2.2.2 Waterbeheerplan 4 (WBP4)

Het WBP4 van Rijnland zet de lijnen uit voor strategie, beleid en uit te voeren maatregelen in de
planperiode 2010-2015. In het WBP4 is vastgelegd dat de capaciteit van de boezem moet worden
uitgebreid om, gegeven de klimaatverandering, te kunnen blijven voldoen aan de gestelde norm van
een extreme stand van NAP -0,50 meter (gebiedsgemiddeld) die niet vaker dan eens in de 100 jaar
optreedt. De uitbreiding van de boezem vindt deels zijn beslag in de realisatie van de piekberging
Nieuwe Driemanspolder.
2.2.2.3 Waterbeheerplan 5 (WBP5)

Voor de periode 2016-2021 geldt het nieuwe Waterbeheerplan (WBP5) van Rijnland. Ook in het
WBP5 wordt rekening gehouden met de realisatie van de piekberging in de Nieuwe Driemanspolder,
teneinde de capaciteit van de boezem uit te breiden.
2.2.2.4 Nota waterkeringen

De ‘Nota Waterkeringen’ beschrijft de beleidslijnen voor de regionale dijken en kades en de primaire
dijken. Bij het ontwerpen van de regionale keringen binnen het project is rekening gehouden met de
beleidslijnen uit de Nota Waterkeringen.
2.2.2.5 Keur

Op de nieuw aan te leggen waterstaatswerken zijn tevens de Keur Rijnland 2015 en bijbehorende
beleidsregels van toepassing.
2.2.2.6 Legger

De nieuw aan te leggen waterstaatswerken worden opgenomen in de legger van Rijnland. Dit gebeurt
door het vaststellen van een nieuwe legger voor het totale projectgebied. Hierin is het waterstaatswerk
naar aard, omvang, vorm en afmeting vastgelegd.
2.2.3 Gemeentelijk beleid
Het project is gelegen in twee gemeenten.
2.2.3.1 Bestemmingsplannen gemeente Leidschendam-Voorburg

Er zijn in de gemeente Leidschendam-Voorburg twee bestemmingsplannen van toepassing op het
projectgebied: bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ en bestemmingsplan ‘Nieuwe Driemanspolder’.
2.2.3.2 Bestemmingsplan gemeente Zoetermeer

In de gemeente Zoetermeer is het bestemmingsplan ‘Nieuwe Driemanspolder’ van toepassing.
__________________________________________________________________________________
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2.3 Procedures
2.3.1 Milieueffectrapportage (MER)
Voor de herinrichting van het projectgebied zijn de vigerende bestemmingsplannen in de betrokken
gemeenten herzien. Omdat in deze bestemmingsplannen m.e.r.-plichtige activiteiten zijn opgenomen is
in 2005, in opdracht van de Stuurgroep, voor het gehele gebied een MER opgesteld. Het doel van een
MER is een volwaardige en vroegtijdige inbreng van het milieubelang in de plan- en besluitvorming.
De inhoudelijke en procedurele eisen rond de m.e.r. zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer en het
Besluit milieueffectrapportage.
Op basis van het MER uit 2005 is het bestemmingsplan ‘Nieuwe Driemanspolder’ van de gemeente
Leidschendam-Voorburg vastgesteld. Het bestemmingsplan ‘Nieuwe Driemanspolder - Roeleveen’
van de gemeente Zoetermeer, dat op 6 juli 2009 door de gemeenteraad werd vastgesteld, werd echter
naar aanleiding van enkele ingediende beroepen op 28 september 2011 door de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State gedeeltelijk vernietigd.
Om de herinrichting van dit gebied alsnog doorgang te kunnen laten vinden, heeft de gemeente
Zoetermeer een nieuw bestemmingsplan ‘Nieuwe Driemanspolder’ vastgesteld. Ter onderbouwing van
dit nieuwe bestemmingsplan zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd, waarmee het MER uit 2005 is
geactualiseerd. In deze actualisatie zijn de resultaten van de aanvullende onderzoeken meegewogen.
Het geactualiseerde MER ‘Herinrichting Nieuwe Driemanspolder’, van 7 januari 2014, is toegevoegd
aan de documenten bij de besluitvorming over het betreffende bestemmingsplan.
2.3.2 Bestemmingsplannen
Samenvattend zijn de volgende bestemmingsplannen van toepassing:
- Gemeente Zoetermeer: bestemmingsplan ‘Nieuwe Driemanspolder’ (vastgesteld in februari 2014,
nog niet onherroepelijk).
- Gemeente Leidschendam-Voorburg: bestemmingsplannen ‘Nieuwe Driemanspolder’ (2008,
onherroepelijk) en ‘Landelijk gebied’ (2013, deels onherroepelijk).
2.3.3 Projectplan
Het voorkeursalternatief uit het MER is verder uitgewerkt. In onderhavig projectplan wordt het
ontwerp, dat voortkomt uit het voorkeursalternatief van het MER, nader toegelicht in tekst en op
tekening. Project en ontwerp worden daarnaast vanuit waterhuishoudkundig oogpunt beschreven.
2.3.4 Legger
Naast de planologische verankering van de piekberging is het tevens noodzakelijk de ligging en
dimensies van de piekberging vast te leggen in de legger van Rijnland. Op basis van de uitwerking van
het voorkeursalternatief en diverse onderzoeken, zijn deze parameters bepaald voor de nieuw aan te
leggen waterkeringen, watergangen, het bergingsgebied zelf en peilregulerende kunstwerken binnen
het plangebied. Deze worden vastgelegd in de legger, die conform de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt
vastgesteld.
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2.3.5 Peilbesluit
Middels een peilbesluit worden de toekomstige waterpeilen binnen het plangebied, in gewijzigde dan
wel ongewijzigde vorm ten opzichte van de vigerende peilen, vastgelegd. Ook het peilbesluit wordt
vastgesteld door Rijnland conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure volgens afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
2.3.6 Inspraakprocedure MER, bestemmingsplannen, projectplan, legger en peilbesluit
Belanghebbenden hebben in het verleden zienswijzen kunnen indienen over het MER, de MERactualisatie en overkoepelende bestemmingsplannen. De mogelijkheid tot het indienen van
zienswijzen met betrekking tot het ontwerp projectplan, de ontwerp legger en het ontwerp peilbesluit
van Rijnland was gedurende de inzageperiode van zes weken van 18 februari 2015 tot en met 1 april
2015. Hoewel de drie besluiten hier in één zin worden genoemd, dienen zij los van elkaar te worden
gezien. Zij volgen immers separate procedures, waarna afzonderlijke besluiten volgen. Tegen het
ontwerp- projectplan zijn geen zienswijzen ingebracht.
De Verenigde Vergadering van Rijnland stelt thans het definitieve projectplan, legger en peilbesluit
vast, waarna zij wederom zes weken ter inzage worden gelegd. In die periode bestaat de mogelijkheid
tot het indienen van beroep bij de Rechtbank in Den Haag, uitsluitend tegen wijzigingen ten opzichte
van de ontwerp- besluiten die door het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn aangebracht. Zij zijn
beschreven in bijgevoegde Nota van Beantwoording en Wijziging.
2.3.7 Procedure definitief projectplan volgens afdeling 3.4 van de Awb
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking
beroep instellen bij de rechtbank. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit projectplan
naar voren heeft gebracht. Ook kan men alleen beroep doen op een rechtsregel indien die bedoeld is
om het eigen belang te beschermen. Verder kan geen beroep worden ingesteld door de in artikel 1.4
van de Crisis- en herstelwet bedoelde ‘overheidsinstanties’, tenzij het besluit tegen hen is gericht.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank in Den Haag, Afdeling Bestuursrechtspraak,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, onder overlegging van een afschrift van het projectplan. Conform
de Crisis- en herstelwet dienen de gronden van het beroepschrift binnen de beroepstermijn van zes
weken te worden ingediend. Voor de behandeling van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
Dit projectplan treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het
beroep de werking van dit projectplan niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit projectplan beroep wordt
ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden
ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag. Voor het treffen van
een voorlopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd. Per e-mail kan geen beroep worden
aangetekend.
2.4 Relatie met andere procedures
2.4.1 Bestemmingsplan en planschade
De behandeling van planschade die kan ontstaan als gevolg van de realisatie van de nieuwe
bestemmingsplannen wordt door de betreffende gemeente in behandeling genomen. In het kader van
__________________________________________________________________________________
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het bepaalde in 7.16 van de Waterwet worden schadeverzoeken in verband met de aanleg van een
waterstaatswerk echter door Rijnland in behandeling genomen.
2.4.2 Onteigeningswet
Uitgangspunt voor de verkrijging van de gronden die benodigd zijn voor realisatie van de piekberging
is minnelijke verwerving. Hiervoor zijn inmiddels al diverse gesprekken met eigenaren gevoerd.
Indien blijkt dat minnelijke verwerving niet lukt, wordt een onteigeningsprocedure ingevolge titel IV
van de Onteigeningswet opgestart.
2.5 Communicatie
Ten behoeve van een goede communicatie over dit project met haar omgeving is het omgevings- en
communicatieplan Nieuwe Driemanspolder opgesteld. Als onderdeel van het plan is een
actorenanalyse uitgevoerd, waarin de verschillende belanghebbenden (overheden, burgers, bedrijven
of maatschappelijke organisaties) en hun belangen zijn geïdentificeerd en geanalyseerd.
Herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder biedt volop kansen maar is ook ingrijpend voor
bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Rijnland gaat in
gesprek met direct belanghebbenden, bijvoorbeeld tijdens bewonersavonden, en informeert een brede
doelgroep over hoofdlijnen en mogelijke gevolgen. Waar mogelijk houdt Rijnland rekening met hun
wensen. Dit zodat men te allen tijden op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rondom de Nieuwe
Driemanspolder.
Via (onder andere) de website www.n3mp.nl worden geïnteresseerden geïnformeerd over de
(voorbereiding van de) werkzaamheden.

____________________________________________________________________________________________________________________

Hoogheemraadschap van Rijnland

13

Projectplan – artikel 5.4 Waterwet
___________________________________________________________________________________________________

3. Beschrijving van het project
3.1 Ligging projectgebied
De Nieuwe Driemanspolder ligt in het open landelijk gebied tussen Leidschendam – Voorburg, Den
Haag en Zoetermeer. De verschillende deelgebieden zijn globaal weergeven in Figuur 1.

Figuur 1: Globale ligging deelgebieden binnen het project de Nieuwe Driemanspolder.

3.2 Huidige situatie
De Nieuwe Driemanspolder is in de huidige situatie voornamelijk in gebruik als agrarisch gebied en
bestaat grotendeels uit grasland. Dit geldt tevens voor het grootste deel van de piekberging. Langs de
randen van de piekberging lopen de wegen Wilsveen en Voorweg met aansluitende bebouwing. Bij de
inlaat van het aanvoertracé in Stompwijk staan diverse woningen en kruist de Ringsloot van de
Zoetermeerse Meerpolder de N206. Aan de westzijde ligt de wijk Leidschenveen (gemeente Den
Haag). De zuidgrens van het projectgebied wordt gevormd door de Leidschendamseweg en de
RandstadRail Den Haag – Zoetermeer.
3.3 Noodzaak piekberging
Klimaatverandering en verdergaande verstedelijking zorgen ervoor dat het watersysteem steeds
zwaarder wordt belast. In het jaar 2000 heeft Rijnland op basis van de studie ‘Toekomstig
Waterbezwaar’ dan ook een aantal maatregelen vastgesteld om ervoor te zorgen dat het Rijnlandse
boezemsysteem nu en in de toekomst op haar taken is voorbereid:
- Verdubbeling van de capaciteit van het boezemgemaal te Katwijk.
- Aanleggen van piekbergingen Nieuwe Driemanspolder (2 miljoen m3) en in de
Haarlemmermeerpolder (1 miljoen m3).
__________________________________________________________________________________
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-

Optimalisering besturing watersysteem.

De normen voor wateroverlast, zoals vastgesteld in het Nationaal Bestuursakkoord Water (2003), de
Waterverordening Zuid-Holland (2009) en de Waterverordening Rijnland (2009), liggen mede ten
grondslag aan de totstandkoming van de piekbergingslocaties.
Vanuit het oogpunt van robuustheid en toekomstbestendigheid van het boezemsysteem is het
noodzakelijk dat 4 miljoen m3 extra bergingsvolume wordt gerealiseerd, zodat aan de totale
capaciteitsvraag kan worden voldaan (zie Tabel 1 hieronder). De geplande piekbergingslocaties
Nieuwe Driemanspolder en Haarlemmermeerpolder dekken 75% van het benodigde bergingsvolume
(3 miljoen m3 gepland versus 4 miljoen m3 benodigd). Daarmee ligt Rijnland na realisatie op schema
om in de jaren 2025 en 2050 aan de benodigde bergingscapaciteiten te voldoen.

Totaal benodigd extra
bergingsvolume

2000
1 miljoen m3

2025
2 miljoen m3

2050
4 miljoen m3

Tabel 1: Benodigde bergingscapaciteit in Rijnlandse boezem op korte, middellange en lange termijn
volgens studie ‘Toekomstig Waterbezwaar Rijnland’ (oktober 2000).

3.4 Toelichting: wat is een piekberging?
Een piekberging is een structurele voorziening aan het boezemsysteem, zodat bij een (dreigende)
calamiteit tijdelijk water uit de boezem kan worden geborgen in een daarvoor aangewezen omdijkt en
lagergelegen polder. Piekberging wordt gebruikt om piekwaterstanden in de boezem, die ontstaan door
hevige regenval, op te vangen.
In de toekomstige normale situatie is het piekbergingsgebied Nieuwe Driemanspolder een
recreatiemeer met een beperkte waterdiepte. Binnen de kades zijn recreatieve zones en eilanden
aanwezig. Bij inzet, in geval van calamiteiten op de boezem, stijgt het waterpeil en lopen de
recreatieve zones in het bergingsgebied onder water. Naar verwachting zal de piekberging eens in de 5
à 25 jaar worden ingezet. Er kan dan voor enkele weken calamiteitenwater in de piekberging staan.
Een schematische weergave is weergegeven in Figuur 2 hieronder.
In het inundatieprotocol, zoals opgenomen in Bijlage 4, is uitgewerkt hoe in de toekomst de
piekberging in de Nieuwe Driemanspolder zal gaan functioneren.

Piekberging vol: eens in de 5 à 25 jaar

Piekberging leeg na enkele weken

Figuur 2: Schematische weergave piekbergingsprincipe
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3.5 Aanpak waterknelpunten in de regio

Bij de aanleg van de piekwaterberging in de Nieuwe Driemanspolder maakt Rijnland tevens van de
gelegenheid gebruik om de volgende bekende waterknelpunten in de regio aan te pakken:
- lokale hoogwaterproblematiek in de omgeving van Stompwijk;
- nutriëntenbelasting op de Zoetermeerse Plas.
3.6 Toekomstige situatie
De Nieuwe Driemanspolder wordt veranderd van een agrarisch gebied, met hoofdzakelijk grasland, in
een circa 350 hectare groot natuur- en recreatiegebied met piekberging. Ten tijde van een piekberging
wordt via het aanvoertracé, de Ringsloot en Limietsloot, 2 miljoen m3 water uit de boezem het gebied
ingelaten. Het definitief ontwerp is opgenomen in Figuur 3.

Figuur 3: Ontwerp Nieuwe Driemanspolder.

Kenmerkend voor dit ontwerp zijn:
- circa 350 hectare aan recreatie en natuur;
- waarvan circa 200 hectare aan piekbergingsgebied;
- opvangcapaciteit van 2 miljoen m3 water;
- flexibel waterpeil tussen NAP -4,90 meter en NAP -4,50 meter, piekpeil van NAP -3,40 meter;

__________________________________________________________________________________
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-

inlaten van water geschied via het aanvoertracé (Ringsloot en Limietsloot). De Ringsloot is een
bestaande watergang welke eenzijdig (noord/westzijde) wordt verbreed. De bestaande
zuidoostelijke kade blijft behouden.

Hieronder zijn geanimeerde figuren (Figuur 4, Figuur 5 en Figuur 6) weergegeven van het
bergingsgebied bij normaal gebruik in een droge periode (‘Normale situatie: droge periode’), bij
normaal gebruik in een natte periode (‘Normale situatie: natte periode’) en bij inzet als piekberging
(‘Situatie piekberging’).

Normale situatie: droge periode

Figuur 4: Bergingsgebied bij normaal gebruik in droge periode.

Ook bij normaal gebruik in een droge periode staat er permanent water in het bergingsgebied.
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Figuur 5: Bergingsgebied bij normaal gebruik in een natte periode.

In een natte periode breidt het water zich uit en stromen de eilanden in het middengebied deels onder
water.

Figuur 6: Bergingsgebied bij inzet als piekberging.

__________________________________________________________________________________
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Zodra noodzakelijk, stroomt het bergingsgebied op een gecontroleerde manier volledig onder water en
doet dienst als piekberging voor maximaal 13 dagen (op dag 14 weer beschikbaar voor publiek).
De wijze waarop het gebied gecontroleerd onder water wordt gezet, alsook de hierbij benodigde
communicatie naar de beheerders en omwonenden, is beschreven in Bijlage 4: het inundatieprotocol.
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4. Projectbeschrijving
Dit hoofdstuk start met de eisen en randvoorwaarden van het project (paragrafen 4.1 en 4.2). Hierin
wordt enerzijds beschreven welke eisen worden gesteld aan de te realiseren piekberging en het gebied
en anderzijds welke randvoorwaarden hierbij in acht moeten worden genomen. In de daarop volgende
paragraaf (4.3) wordt ingegaan op de wijze waarop aan deze eisen en randvoorwaarden invulling
wordt gegeven (onderbouwing en ontwerp).
Voorts wordt verwezen naar bijlage 2 (ontwerptekeningen) voor meer inzicht in de uitwerking van het
ontwerp van de Nieuwe Driemanspolder.
4.1 Ontwerpeisen
Er wordt onderscheid gemaakt in ontwerpeisen aan de piekberging (4.1.1) en eisen aan landgebruik
(4.1.2).
4.1.1 Ontwerpeisen aan de piekberging
4.1.1.1 Algemene eisen aan de piekberging
Voor het gewenste bergingsvolume van 2 miljoen m3 water is een wateroppervlak benodigd van circa
200 hectare, waarbinnen – met een peilstijging van circa 1,10 meter – het benodigde volume wordt
verkregen. Om de boezem met voldoende snelheid te kunnen ontlasten is een inlaatdebiet nodig van
10,00 m3 per seconde. De maximale vultijd van de piekberging komt hiermee op circa zestig uur.
Na inzet van de piekberging dient het gebied binnen circa 13 dagen weer beschikbaar te zijn voor
publiek. Dit stelt de volgende eisen aan de verblijf- en ledigingstijd van de piekberging:
- de verblijftijd in het bergingsgebied is gesteld op maximaal 5 dagen;
- het ledigen van piekberging tot het reguliere beheerpeil duurt circa 10 dagen.
4.1.1.2 Eisen vanuit de legger
In de legger legt Rijnland die delen van haar watersysteem vast, die van primair belang zijn voor het
goed en veilig functioneren van het watersysteem. Vastlegging in de legger betekent dat voor die delen
van het watersysteem een vergunning of ontheffing nodig is indien werkzaamheden door derden op of
rond het betreffende waterstaatwerk worden uitgevoerd. Door deze vergunningplicht heeft Rijnland
controle over het goed en veilig functioneren van het watersysteem.
Rijnland onderscheidt twee soorten leggers, de legger met regionale waterkeringen en de legger met
oppervlaktewateren. Het project Nieuwe Driemanspolder wordt opgenomen in beide leggers.
De nieuwe legger voor het project Nieuwe Driemanspolder is ontwikkeld op basis van de Keur
Rijnland 2009 (van 22 december 2009), de Legger regionale waterkeringen (versie 1, 12 oktober
2011) en de Legger oppervlaktewateren (1e partiële herziening 2011, versie 2.0).
Legger regionale waterkeringen
In de keur onderscheidt Rijnland diverse zones binnen een waterkering die zijn vastgelegd in de
legger:
- kernzone: de centrale delen van waterstaatswerken;
- beschermingszone: de delen aansluitend op de kernzone en van belang voor de stabiliteit van de
waterkering;
- buitenbeschermingszone: gronden aan beide zijden van de waterkering buiten de
beschermingszone.
__________________________________________________________________________________
20
Hoogheemraadschap van Rijnland

Project: Piekberging Nieuwe Driemanspolder
____________________________________________________________________________________________________

Figuur 7: Het principe van zonering van een waterkering.

Dit principe, zie Figuur 7, is ook van toepassing op de kades rondom de piekberging en de kades aan
weerszijden van het aanvoertracé (de Ringsloot en Limietsloot).
Legger oppervlaktewateren
De legger oppervlaktewateren is van toepassing op de piekberging. Deze legger beschrijft de minimale
afmetingen van de primaire watergangen en overige watergangen. De watergangen langs de buitzijde
van de piekberging, alsook het wateroppervlak van het bergingsgebied zelf, worden opgenomen in de
legger oppervlaktewateren.
4.1.1.3 Eisen aan het ontwerp van de waterkeringen
In de Keur Rijnland 2009 en bijbehorende beleidsregels zijn de basiseisen vastgelegd waaraan het
watersysteem van Rijnland moet voldoen. De keur is tevens de basis voor het ontwerp van de
waterkeringen in de Nieuwe Driemanspolder. Daarnaast zijn de waterstaatswerken binnen het project
ontworpen met in achtneming van de Waterverordening Rijnland, zoals vastgesteld door de provincie
Zuid-Holland.
Daarnaast zijn onderstaande randvoorwaarden aangehouden voor de uitwerking van het kadeontwerp.
Veiligheidsklasse
Voor het piekbergingsgebied, alsook het aan- en afvoertracé, is uitgegaan van secundaire kering
(grondkades) in IPO-veiligheidsklasse V.
Stabiliteit
De kering moet bij zowel hoog als laag water in het bergingsgebied voldoende stabiel zijn. Dit
gecombineerd met de belasting van onderhoudsvoertuigen op de kruin van de kering.
Kruinhoogte
Voor secundaire keringen hanteert Rijnland een kruinhoogte van tenminste 0,40 meter boven de
hoogste waterstand, of zoveel hoger als nodig is voor golfoploop en opwaaiing.
Kruinbreedte
Het beleid van Rijnland is dat bij een kerende hoogte van 1,00 tot 2,00 meter de kruin minimaal 1,50
meter breed dient te zijn.
Taluds
Het beleid van Rijnland gaat uit van kades met binnen- en buitentaluds van 1:3 of flauwer. Dit is een
functionele helling. Afhankelijk van overige eisen en wensen vanuit landschappelijke inpassing kan
hier van worden afgeweken.
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4.1.1.4 Eisen aan het ontwerp van de watergangen
In de Keur Rijnland 2009 zijn de basiseisen vastgelegd waaraan het watersysteem moet voldoen, ook
vormt deze regelgeving de basis voor het ontwerp van de watergangen in de Nieuwe Driemanspolder.
Voor uitwerking van de watergangen zijn daarnaast de volgende randvoorwaarden aangehouden:
- in de Legger oppervlaktewateren, 1e partiële leggerherziening 2011 – versie 2.0 11.61489 –
uitgangspuntennota, zijn nadere eisen weergegeven waaraan primaire en overige oppervlakte
wateren moeten voldoen. Hierbij wordt aangesloten;
- in de keur en legger zijn geen specifieke eisen geformuleerd ten aanzien van stroomsnelheden in
watergangen. Voor de ontwikkeling van de Driemanspolder is derhalve uitgegaan van een
maximale stroomsnelheid van 0,30 meter per seconde om erosie te voorkomen.
4.1.1.5 Geotechnisch en geohydrologische effecten
Uitgangspunt bij de aanleg van de piekwaterberging is dat nadelige geotechnische en
geohydrologische effecten voor de omgeving worden uitgesloten. Hieronder wordt nader op deze eis
ingegaan.
Voorkomen van opbarsten
In de Driemanspolder bevindt zich oppervlaktewater op maaiveldniveau en diep grondwater in de
pleistocene zandlaag. Deze zijn van elkaar gescheiden door een waterondoorlatend grondpakket. Op
veel plaatsen in Nederland heeft het water in de diepe zandlaag een hogere stijghoogte dan het
oppervlaktewater. Dit geldt ook voor de Nieuwe Driemanspolder. De stijghoogte in de diepe zandlaag
is meer dan 2,00 meter hoger dan het waterpeil in de huidige Driemanspolder. Opbarsten vormt bij het
ontgraven van het gebied een reëel risico. Dit opbarsten ontstaat wanneer tijdens ontgraven de
ondoorlatende grond boven de diepe zandlaag door het water naar boven wordt gedrukt. Een
opgebarste bodem heeft tot gevolg dat zoute kwel het bergingsgebied in komt. Tijdens de realisatie
wordt ervoor gezorgd dat in alle fasen voldoende bescherming is tegen opbarsten.
Zettingsinvloeden
Als gevolg van het maken van kades ontstaan verticale en horizontale vervormingen in de bodem, die
hun invloed kunnen hebben tot ver buiten de strookbreedte van de aangelegde kade. Invloeden kunnen
zijn:
- het meezakken van het maaiveld met de zetting van de kade;
- horizontaal verplaatsen van de grond onder invloed van het opgebrachte gewicht van het
kadelichaam.
In de ontwerpfase en uitvoeringsfase is het voorkomen van schade het uitgangspunt. Indien er
onverwacht toch schade optreedt, kunnen benadeelden gebruik maken van de schaderegeling. Zie
paragraaf 7.2.
Invloed op de grondwaterstanden
Het toekomstige waterpeil in het piekbergingsgebied is circa 1,10 meter hoger dan het huidige
polderpeil. Tijdens het gebruik als piekberging is de waterstand maximaal 2,50 meter hoger dan het
huidige polderpeil. Door het constant hogere waterpeil stelt zich een nieuwe permanente
grondwatersituatie in. Bij inzet als piekwaterberging wordt deze nieuwe grondwaterstand tijdelijk
beïnvloed.
Tijdens de gebruiksfase wordt er zoveel mogelijk voor gezorgd dat dergelijke effecten geen schade
aan panden of opstallen van derden veroorzaken.
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4.1.1.6 Waterkwaliteit

Rijnland streeft ernaar de waterkwaliteit in het watersysteem hoog te houden. Dit wilt zeggen: schoon
en helder water. Bij de ontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder wordt ernaar gestreefd een
toekomstige situatie te creëren waarin de ontwikkeling van schoon en helder water tot de
mogelijkheden behoort.
4.1.1.7 Duurzaamheid
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het begrip duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit
wil zeggen dat duurzaamheid zichtbaar moet worden gemaakt in werken die worden aangelegd. Bij
aanleg van de Nieuwe Driemanspolder, krijgt dit op meerdere manieren gestalte:
- Inrichting: door een stapeling van de functies piekberging, natuur en recreatie wordt het gebied
multifunctioneel ingericht. Toepassing van dit principe (functiestapeling) zorgt ervoor dat andere
gebieden niet als zodanig (piekberging, natuur en /of recreatie) hoeven worden ingericht. Zij
kunnen voor andere doeleinden worden gebruikt. De schaarse ruimte waarover wij in Nederland
beschikken wordt zodoende duurzaam gebruikt.
- Levensduur: alle onderdelen van de piekberging, zoals de dijken en kaden van het bergingsgebied
maar ook kunstwerken als bruggen en duikers, worden dusdanig aangelegd dat zij voor vele
tientallen jaren in gebruik kunnen worden genomen. Kunstwerken dienen zelfs 100 jaren mee te
gaan. Hierdoor hoeven zij minder snel te worden vervangen en is de onderhoudsfrequentie relatief
laag, waardoor minder materialen worden verbruikt.
- Materialen: een lange levensduur vergt tevens toepassing van kwalitatief hoogwaardige en
duurzame materialen. Dit komt zoveel als mogelijk tot uiting in de diverse onderdelen die worden
aangelegd, zoals bruggen en (fiets)paden. Daar waar het werk in inundatiegebied wordt aangelegd,
zijn de materialen bestand tegen tijdelijke onderwaterzetting.
- People, Planet & Profit: duurzaamheid draait om het vinden van een balans tussen mens (people),
planten, dieren en hun leefgebieden (planet) en het maken van winst (profit). Deze laatste
component, profit, is bij dit project niet aan de orde omdat in het project enkel overheden
participeren (instanties die het publieke belang dienen en derhalve niet zijn gericht op het maken
van winst). Het aspect ‘people’ komt tot uiting in de vele recreatiemogelijkheden die worden
gecreëerd. Ook voor de ‘planet’ is ruimschoots aandacht binnen het project, bijvoorbeeld door
realisatie van natuurvriendelijke oevers, alsook de wijze van beheer en onderhoud.
Kortom, de Nieuwe Driemanspolder wordt in alle opzichten een duurzame polder waar mens, dier en
plant nog vele jaren in goede harmonie kunnen samenleven.
4.1.1.8 Bebouwing
Rijnland gaat bij de aanleg van de piekberging bouwwerken bouwen, zoals een aquaduct, bruggen en
in- en uitlaatwerken. Ook worden verhardingen, zoals opstelplaatsen bij het inlaatwerk, fiets- en
wandelpaden, toegangsweg en parkeerplaatsen, aangelegd. De betreffende bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, passen binnen de bestemmingsplannen.
4.1.1.9 Beplantingen
Op het recreatieterrein, als ook op een aantal eilanden binnen het piekbergingsgebied, wordt
beplanting aangebracht. Binnen de kern- en beschermingszones van huidige waterkeringen, de kade
van de Ringsloot, de Meer- en Geerweg en de aan te leggen waterkeringen van de piekberging, wordt
geen beplanting aangebracht.
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4.1.2 Ontwerpeisen aan landgebruik
Realisatie van de Nieuwe Driemanspolder dient meerdere doelen. Naast de (piek)waterberging wordt
het gebied ook ingericht ten behoeve van recreatie en natuur.
4.1.2.1 Recreatie
Vanwege de recreatieve functie wordt in het plan ruimte gecreëerd voor activiteiten als kanoën,
paardrijden en mennen. In de padenstructuur is onderscheid gemaakt in intensief en extensief te
gebruiken gebiedsdelen. Bij de keuze van recreatievormen is al rekening gehouden met kansen en
knelpunten van meervoudig ruimtegebruik. Dat betekent bijvoorbeeld dat gemotoriseerde
recreatievaart of intensieve oeverrecreatie, beide vanuit hun sterk verstorende werking op met name
vogels en vissen, niet als gewenste recreatievormen zijn aangemerkt. De realisatie (door derden) van
voorzieningen zoals een horecapunt, botenverhuur en een natuurcamping, vergroot de recreatieve
aantrekkelijkheid van het gebied.
4.1.2.2 Natuur
De natuurwaarden in de Nieuwe Driemanspolder worden ingericht vanuit een cultuurhistorisch
perspectief op een polderlandschap voor het laag gelegen waterland. Voor het hoger gelegen zuidelijke
gedeelte wordt aangesloten op bestaande natuurontwikkelingen in het Buytenpark en Westerpark. Op
deze wijze ontstaat een grote diversiteit aan natuur welke goed past bij de extensieve recreatie in het
gebied.
De herinrichting in de randzones Wilsveen en Voorweg wordt uitgevoerd met aandacht voor de
aanwezigheid van de steenuil.
4.2 Randvoorwaarden

In het kader van het milieueffectrapport (MER), de actualisatie op het MER en de
bestemmingsplannen zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. De randvoorwaarden die volgen uit deze
onderzoeken zijn hieronder weergeven.
4.2.1 Bodemkwaliteit
Voor een deel van het werkterrein zijn waterbodem- en milieukundige onderzoeken uitgevoerd. In
voorbereiding op de realisatiefase worden, indien nodig, aanvullende onderzoeken uitgevoerd. De
verwachting is dat bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het realiseren van de piekberging.
Bij het uitvoeren van de (water)bodemonderzoeken wordt tevens integraal gekeken naar de invloed
van de bodem op de toekomstige waterkwaliteit.
4.2.2 Kabels en leidingen
Door het plangebied lopen verscheidene kabels en leidingen. Gezien de gevolgen voor planning en
kosten, is de huidige ligging van grote leidingen behouden en in het ontwerp ingepast. Uitzondering
hierop is de hogedruk gasleiding die de Limietsloot kruist. Deze leiding wordt vooruitlopend op de
aanleg van deze watergang aangepast. Kleine kabels en leidingen, met relatief lage kosten voor
verlegging, zijn zoveel mogelijk ingepast in het ontwerp. Desondanks worden eventuele verleggingen
op kleine schaal niet uitgesloten. Voor het uitvoeren van een KLIC-melding tijdens uitvoering van de
werkzaamheden alsook de afstemming met kabel- en leidingbeheerders, is de uiteindelijke aannemer –
conform de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) – verantwoordelijk.
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4.2.3 Landschappelijke-, cultuurhistorische-, archeologische- en natuurwaarden
4.2.3.1 Landschappelijke waarden

De landschappelijke waarden in het gebied, de oorspronkelijke verkavelingsrichting en het
verspringen hiervan midden in het plangebied, zullen na de herontwikkeling zoveel mogelijk zichtbaar
blijven. Het gaat hierbij om het in stand houden of creëren van zichtlijnen waarlangs het karakter en de
kenmerkende elementen van het gebied, zoals openheid, kunnen worden ervaren. Daarnaast wordt in
het plangebied een landschappelijk aansluiting gezocht met de hoogteverschillen in Buytenpark en
Westerpark, beginnend met een goede inpassing van de aanlanding van de fietsbrug over de
Zoetermeerse Rijweg.
De elementen die zich onderscheiden in de Nieuwe Driemanspolder zijn:
- oorspronkelijke verkavelingsrichting;
- het verspringen van de verkavelingsrichting;
- oude Hoogeveenseweg;
- omliggend reliëf in het Westerpark en Buytenpark.
4.2.3.2 Cultuurhistorische waarden

In het gebied, of in de directe omgeving, bevinden zich cultuurhistorische waarden. Het betreft:
- de Landscheiding (waterscheiding tussen de Hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland);
- de Hoogeveenseweg (een historische, boerenlandpad, verbinding);
- het lint Voorweg (de karakteristieke bebouwing langs de Voorweg);
- het lint Wilsveen (de karakteristieke bebouwing langs de Wilsveen);
- de dijkweg Meer- en Geerweg, aansluitende op Stompwijk.
De cultuurhistorische waarden worden zo veel mogelijk behouden, zoals ook is aangegeven bij de
paragraaf ‘landschappelijke waarden’.
4.2.3.3 Archeologische waarden

Uit archeologisch bureauonderzoek is gebleken dat een groot deel van het plangebied bestaat uit
droogmakerijen waar een lage trefkans op archeologische resten uit de late middeleeuwen en nieuwe
tijd is. Voor de zogenaamde bovenlanden en bewoningsassen geldt een hoge verwachting op
archeologische waarden, inclusief de Ringdijk rondom de Zoetermeerse Meerpolder. In het
zuidwestelijk deel van het plangebied zijn in de diepere ondergrond geulafzettingen aanwezig,
waarvoor een middelhoge trefkans op archeologische sporen vanaf de bronstijd, ijzertijd, Romeinse
tijd en plaatselijk vanaf het neolithicum geldt. In 2014 is het archeologisch bureauonderzoek
geactualiseerd.
4.2.3.4 Natuurwaarden

Het onderzoek naar de in het gebied aanwezig natuurwaarden is uitgevoerd in 2008, momenteel wordt
dit onderzoek geactualiseerd. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan worden maatregelen getroffen
om verstorende effecten zo veel mogelijk te voorkomen. De uitvoering van het werk vindt plaats
conform ecologische werkprotocollen. Indien nodig wordt een flora- en faunawetontheffing
aangevraagd.
Voor de steenuil is inmiddels een mitigatie- en compensatieplan opgesteld, waarvan ook kerkuil en
torenvalk profiteren. Conform dit plan dienen binnen en buiten de projectgrens mitigerende en
compenserende maatregelen te worden uitgevoerd. De meeste maatregelen zijn reeds gerealiseerd.
Alleen dient er nog een aantal bomen en struiken te worden aangeplant binnen het plangebied.
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4.3 Projectontwerp

4.3.1 Algemene ontwerpvisie
De ligging en lay-out (ontwerp) van de Nieuwe Driemanspolder is een complexe afweging van
verschillende criteria die in het MER zijn onderbouwd. Hieruit is een voorkeursalternatief ontstaan. In
Figuur 8 is het projectgebied aangegeven met daarbinnen de contouren van het bergingsgebied.

Contouren Bergingsgebied

Figuur 8: Projectgebied met bergingsgebied.
4.3.1.1 Waterstaatkundig
4.3.1.1.1 Normaal gebruik

Aanvoertracé
Bij normaal gebruik heeft de verbrede Ringsloot dezelfde functie als in het huidige watersysteem, de
tussenboezem voor de Zoetermeersepolder. De inlaat bij Stompwijk reguleert het inlaten van water in
droge perioden.
De Limietsloot staat in open verbinding met het bergingsgebied. Als het waterpeil in het
bergingsgebied onder het minimale peil uit komt fungeert de Limietsloot als wateraanvoer. Via de
stuw aan het begin van deze watergang wordt dan water ingelaten uit de Ringsloot.
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Bergingsgebied
Onder normale omstandigheden heeft het bergingsgebied een flexibel waterpeil tussen NAP -4,90
meter en NAP -4,50 meter. Dit flexibele waterpeil is ingesteld om zo veel mogelijk het “gebiedseigen”
water vast te kunnen houden. Het gebied kan binnen de peilgrenzen vol regenen tot de bovengrens. In
warme perioden mag verdamping plaatsvinden tot de ondergrens. Deze vorm van peilbeheer is
optimaal voor de ontwikkeling van een goede waterkwaliteit.
Afvoertracé
Het afvoertracé is onderdeel van de waterpartijen langs de landscheiding. Onder normale
omstandigheden voert het water langs de landscheiding het normale polderwater uit de randgebieden
van de Driemanspolder af naar het gemaal. Als het waterpeil in het bergingsgebied boven het
maximale flexibele peil uit komt, wordt via het uitlaatkunstwerk water afgelaten op de polder en via
de polder wordt water afgelaten naar het gemaal Driemanspolder. Het waterpeil in de landscheiding
krijgt een vast peil van NAP -5,82 meter. In de huidige situatie is daar een peil tussen NAP -6,02
meter en NAP -5,72 meter.
Watergangen rondom de Driemanspolder
Zie paragraaf 4.3.2.: “Ligging in huidige watersysteem”.
4.3.1.1.2 Inzet als piekberging

De piekberging zal worden ingezet op momenten dat het boezemstelsel en de hieraan gekoppelde
boezemgemalen onvoldoende capaciteit hebben om een grote hoeveelheid regenwater af te voeren. De
piekberging wordt feitelijk ingezet om te voorkomen dat elders de waterstand op de boezem te hoog
wordt met als mogelijk gevolg dat boezemkades overstromen of bezwijken. In het inundatieprotocol,
Bijlage 4, is beschreven op welke wijze de piekberging wordt ingezet en is de hierbij benodigde
communicatie naar de beheerders en omwonenden van het gebied beschreven.
Aanvoertracé
Voor een functioneel watersysteem, geschikt om de Piekberging te laten werken, is het noodzakelijk
om bij inzet van de piekberging het Rijnlandse boezemstelsel direct met een ruime hoeveelheid
waterafvoer te kunnen ontlasten. Vanuit de “Beschouwing Boezemcapaciteit 2012” van Rijnland is
voor de Driemanspolder deze hoeveelheid gesteld op 10,00 m3 per seconde.
Het aanvoertracé vanaf de boezem bij Stompwijk is geschikt gemaakt voor deze hoeveelheid water
door verbreding van de huidige Ringsloot en de aanleg van een nieuwe Limietsloot naar het
bergingsgebied. Voor de regulering van het inlaatdebiet zijn twee klepstuwen voorzien. De inlaat bij
Stompwijk laat water in vanaf de boezem naar de Ringsloot, zie Figuur 10. De klepstuw bij het begin
van de Limietsloot laat het water in van de Ringsloot naar de Limietsloot, zie Figuur 9. Via de
Limietsloot stroomt het water met een open verbinding naar het bergingsgebied. Het inlaatprincipe is
in Figuur 11 schematisch weergegeven.
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Figuur 9: Impressie inlaat bij Stompwijk.

Figuur 10: Impressie inlaat bij Limietsloot.
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Figuur 11: Inlaatprincipe aanvoertracé. Dit figuur is nader toegelicht in Bijlage 3, de Notitie watersysteem
Piekberging N3MP van Hoogheemraadschap Rijnland.

Bergingsgebied
Het bergingsgebied is ontwikkeld en ingericht met het oog op de natuur en recreatieve functie. Binnen
het bergingsgebied worden eilanden aangelegd voor natuurontwikkeling. De eilanden zijn met
dammen en bruggen met elkaar verbonden. De vorm en inrichting van het bergingsgebied is zo
gekozen dat, ondanks de aanwezigheid van eilanden, altijd een minimaal bergingsvolume beschikbaar
is van 2 miljoen m3 boven het maximale beheerpeil in het bergingsgebied. De locatie van de eilanden
is zo gekozen dat in de zones met de grootste kans op opbarsten eilanden zijn gesitueerd die het
opbarsten tegen gaan.
Waterstaatskundig is de strook vanaf de ingang van het bergingsgebied bij de Limietsloot, langs de
compartimenteringsdam (zie hieronder) en de westelijke kades, benoemd als primaire watergang voor
de afvoer van het water naar het uitlaatkunstwerk.
Midden door het gebied is een compartimenteringsdam geprojecteerd. Deze doorsnijdt het gebied,
waardoor een noordelijk en zuidelijk deel ontstaat. De dam heeft als doel om golfoploop te beperken
en de waterstroming bij het vollopen van het bergingsgebied te reguleren. Doordat er in de dam slechts
één opening wordt gemaakt, wordt bij vollopen van het gebied het zogenaamde “gebiedseigen water”
in het zuidelijk deel gestuwd. Bij het leeglopen van het bergingsgebied stroomt dit water weer terug
naar het noordelijke deel. Op deze wijze wordt zo veel mogelijk “gebiedseigen” water vastgehouden
binnen het bergingsgebied. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit in het bergingsgebied na
inzet als piekberging.
Afvoertracé
Als de Rijnlandse boezem het toelaat wordt via het afvoertracé het geborgen calamiteitenwater
afgevoerd naar gemaal Driemanspolder. Een uitlaatstuw in de noordwesthoek van het bergingsgebied,
zie, Figuur 12, zorgt voor een gereguleerde afvoer op de watergang in de landscheiding.
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Figuur 12: Impressie uitlaatstuw in de noordwesthoek van het bergingsgebied.

Omdat Rijnland ervoor gekozen heeft met het project Nieuwe Driemanspolder gelijk de afwatering te
verbeteren, is het incidenteel mogelijk dat zowel water uit het Buytenpark als vanuit de bergingszone
afstroomt via de landscheiding naar gemaal Driemanspolder. Normaal gesproken is de capaciteit van
gemaal Driemanspolder voldoende om het calamiteitenwater uit het bergingsgebied binnen de
afgesproken periode terug te pompen in de boezem. Er blijft zelfs enige capaciteit over om water af te
voeren. Om extra capaciteit te creëren voor situaties waarin deze moet worden aangesproken, wordt
voorzien in een opstelplaats voor twee noodpompen naast het gemaal Driemanspolder.
4.3.1.2 Natuur en recreatie

De verschillende functies die het gebied heeft zijn aangegrepen om een interessant gebied voor zowel
recreant als natuur te creëren, zie Figuur 13. Het wordt een gebied dat met de seizoenen andere
beelden op zal leveren. In de zomer is het gebied goed toegankelijk voor de wandelaar, uitgezonderd
de plas-dras gebieden. In de winter zullen er meer stroken land onder water staan.
Bij gebruik van de polder als piekberging zal het water hoger staan dan in de winter. De eilanden staan
dan onder water en de paden zijn niet meer begaanbaar. Dit is slechts gedurende korte perioden van
hooguit 13 dagen.
Er is gestreefd naar extensieve, op natuurbeleving gerichte, vormen van recreatie zoals fietsen,
skeeleren, wandelen, paardrijden en varen. Daarnaast verschijnen er enkele door derden gerealiseerde
voorzieningen in het gebied, die zoveel mogelijk aan de zuidzijde worden gebundeld. Hierdoor
ontstaat een zonering in het gebied van een drukker bezocht deel en minder druk bezochte delen.
Het gebied leent zich goed om te struinen (buiten de paden), maar is ook prima geschikt voor een
‘ommetje’ (bijvoorbeeld op de Landscheiding). Paden die in de kavelrichting liggen zijn recht, paden
haaks op de kavelrichting slingeren. Hierdoor ontstaat een aangename afwisseling en wordt de
oriëntatie van mens en dier versterkt.
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Figuur 13: Impressie van de Nieuwe Driemanspolder na realisatie.

Verkeer en parkeren
De hoofdentree naar de Nieuwe Driemanspolder bevindt zich aan de Zoetermeerse Rijweg
(Leidschendamseweg). Hier bevindt zich ook de centrale parkeervoorziening. Meer informatie over de
parkeervoorzieningen staat in de ontwerptekeningen, zoals opgenomen in bijlage 2.
Fietsverbindingen
Er is bewust gekozen voor het multifunctioneel gebruik van de (fiets)paden. Medegebruik kan variëren
van wandelaars en menkarren tot skeelers en racefietsers. Vanwege de ontwikkeling en stimulering
van natuurwaarden is ervoor gekozen de fietspaden niet te verlichten.
Bebouwingslinten
In de inrichting wordt het karakter van de oude bebouwingslinten gehandhaafd. Ligging en hoogte van
de kaden rond de waterberging zijn afgestemd op de aanwezige bebouwing. De nieuwe kaden van de
waterberging liggen op enige afstand. Vanaf de Voorweg kan over de kade heen worden gekeken,
vanaf het westelijke deel van Wilsveen kan dat niet.
Verkavelingsrichting
In de nieuwe situatie komt de oude verkavelingsrichting terug in de positionering van de
(schier)eilanden en het bergingsgebied zelf, het padenverloop en de boselementen in het zuidelijk deel.
Landscheiding
Aan de westzijde van het plangebied, direct tegen de woonwijk Leidscheveen aan, ligt een oude
landscheiding. In het ontwerp vormt deze een belangrijke wandel- en fietsroute en wordt
geaccentueerd doordat er, tussen de landscheiding en de kade van de waterberging, een brede
waterpartij komt te liggen. Hierdoor wordt tevens het belang van deze watergang voor de waterafvoer
van het gebied onderstreept.

____________________________________________________________________________________________________________________

Hoogheemraadschap van Rijnland

31

Projectplan – artikel 5.4 Waterwet
___________________________________________________________________________________________________

Kaden
Rondom het gebied waar seizoens- en piekberging plaatsvindt, liggen strakke en rechte kaden. De
vormgeving van de oevers is gevarieerder. Paden kunnen op de kaden liggen, maar ook langs het talud
aan zowel de buiten- als binnenzijde.
Bruggen in één waterrijk gebied
Ten behoeve van de toegankelijkheid van alle eilanden worden verbindingen gemaakt met bruggen of
dammen met duikers. De waterverbindingen met grotere afmetingen die nodig zijn voor het aan- en
afvoeren van water tijdens piekberging, alsmede de waterverbindingen die nodig zijn voor
onderhoudsvaartuigen, worden uitgevoerd als brug met tenminste 1,25 meter doorvaarthoogte ten
opzichte van het hoge peil in normale situatie. De overige verbindingen tussen de eilanden worden
uitgevoerd als dam met een duiker.
De ruimte die het water krijgt onder de bruggen en in de duikers wordt zo gedimensioneerd dat er niet
méér opstuwing ontstaat dan het Hoogheemraadschap toestaat.
Natuur
Naast de reeds aanwezige natte natuur, worden ook volop kansen geschapen voor soorten die uit de
wijde omgeving het nieuwe gebied zullen ontdekken en koloniseren. Door in het bergingsgebied
variatie aan te brengen in de hoogteligging van de eilanden ontstaat, mede door het flexibele waterpeil,
op de lage eilanden een moerasachtige omgeving en op de hoog gelegen eilanden struiken en
bosschages. Deze diversiteit aan flora trekt een grote diversiteit aan fauna aan. Verwacht wordt dat
vooral watervogels, amfibieën en vissen hier een goede leefomgeving zullen vinden.
4.3.2 Ligging in huidige watersysteem
De te realiseren piekwaterberging ligt ingesloten tussen de Voorweg, de Wilsveen, de Zoetermeerse
Rijweg en de landscheiding met Leidschenveen. De huidige polder maakt deel uit van een
droogmakerij en is laag gelegen. Het huidige gebruik bestaat uit landerijen, voornamelijk weilanden.
Het polderpeil in de huidige Driemanspolder bedraagt NAP -5,72 meter (zomerpeil) en NAP -6,02
(winterpeil). Met de aanleg van een door kadelichamen omsloten bergingsgebied wordt feitelijk een
nieuw stuk polder, met een hoger beheerpeil van NAP -4,90 tot NAP -4,50 meter, gecreëerd binnen de
huidige Driemanspolder. In Figuur 14 hieronder is het bergingsgebied aangeven in de normale
(dagelijkse), alsook in gevulde, situatie.

Figuur 14: Bergingsgebied dagelijkse situatie en bergingsgebied gevuld.
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Om de bestaande afwateringssystemen niet te beïnvloeden zijn de volgende maatregelen genomen in
het ontwerp:
door de bestaande watergangen langs de randen van de huidige polder niet te betrekken in het
piekbergingsgebied wordt het bestaande afwateringssysteem rond de piekberging niet beïnvloed;
door de aanleg van een sifon onder de Limietsloot wordt de bestaande afwatering van de
Drooggemaakte Grote Polder naar het Buytenpark niet beïnvloed;
door de aanleg van een aquaduct wordt de vaart langs de Voorweg niet gehinderd.
Teneinde de waterkwaliteit van de Zoetermeerse Plas te verbeteren, wordt het watersysteem zodanig
aangepast dat gemaal De Leyens minder ingezet hoeft te worden. In een normale situatie kan het
meeste overtollige water uit de Drooggemaakte Grote Polder, Buytenpark en Westerpark afgevoerd
worden via gemaal Driemanspolder. Bij flinke regenval wordt gemaal De Leyens ingezet en wordt
overtollig water afgepompt naar de Zoetermeerse Plas.
In Figuur 15, Figuur 16 en Figuur 17 is de afstroomrichting van het toekomstige watersysteem in en
rondom de Nieuwe Driemanspolder weergegeven.

Gemaal Driemanspolder

Voorweg/Recreatiezone/Landscheiding
Wilsveen/Potteveen
Westerpark

Figuur 15: Afstroomrichting watersysteem rondom Nieuwe Driemanspolder.
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Vullen Piekberging
Legen Piekberging

Gemaal Driemanspolder

Figuur 16: Afstroomrichting watersysteem binnen de Nieuwe Driemanspolder (bij inzet als piekberging).
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Drooggemaakte Grote Polder
Westerpark, Buytenwegh en
De Leyens
Buytenpark

Gemaal Driemanspolder

Sifon onder Limietsloot

Figuur 17: Afstroomrichting watersysteem Drooggemaakte Grote Polder en gebied Wester- en
Buytenpark.

4.3.3 Ontwerpprofielen
4.3.3.1 Uitwerking kades
4.3.3.1.1 Kadehoogtes

Ringsloot
De dijktafelhoogte, de hoogte waarbij de kade net veilig is, langs de ringsloot is bepaald op NAP -1,78
meter. Dit is 0,40 meter hoger dan het streefpeil in de ringsloot van NAP -2,18 meter.
Omdat gedurende de planperiode onvermijdelijk zetting van de kade optreedt, wordt deze 0,23 meter
hoger aangelegd op een niveau van NAP -1,55 meter.
Bergingsgebied en Limietsloot
In het bergingsgebied en de hiermee in open verbinding staande Limietsloot wordt een piekpeil
ingesteld van NAP -3,40 meter. Afhankelijk van de zijde van het bergingsgebied is op basis van de
meest voorkomende windrichting per zijde de opwaaiing en de golfoploop bepaald. Om zetting in de
toekomst te kunnen compenseren worden de kades 0,20 meter hoger aangelegd dan noodzakelijk voor
de veiligheid. Door middel van voorbelasting wordt ervoor gezorgd dat de zetting de komende 30 jaar
niet meer zal bedragen dan 0,20 meter.
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Voor het bergingsgebied is de buitentaludhelling dusdanig gekozen dat wordt voldaan aan de
maximale aanleghoogten conform het bestemmingsplan. Dit resulteert in een ontwerp met flauwe
buitentaluds, hetgeen past in het landschappelijk beeld.
In Tabel 2 zijn de aanleghoogten per zijde van het bergingsgebied weergegeven.
Traject
Bergingsgebied – Noordzijde
Bergingsgebied – Oostzijde (N)
Bergingsgebied – Oostzijde (Z)
Bergingsgebied – Zuidzijde (W)
Bergingsgebied – Zuidzijde (O)
Bergingsgebied – Westzijde
Limietsloot – Beide zijden
Ringsloot – Westzijde

Aanleghoogte inclusief 0,20
meter overhoogte
NAP -2,75 meter
NAP -2,45 meter
NAP -2,35 meter
NAP -2,25 meter
NAP -2,15 meter
NAP -2,75 meter
NAP -2,80 meter
NAP -1,55 meter

Tabel 2: Aanleghoogten per zijde van het bergingsgebied.
4.3.3.1.2 Kruinbreedtes

Bergingsgebied
Ten behoeve van de toegankelijkheid voor beheer en inspectie, alsmede het in de toekomst kunnen
ophogen van de kruin bij zetting, wordt een minimale kruinbreedte van 3,00 meter gehanteerd rondom
het bergingsgebied.
Limiet en Ringsloot
De kruinbreedte op de kades van de Limietsloot verschillen van elkaar. Vanwege de aanwezigheid van
een fiets- en onderhoudspad is de kruin van de noordelijke kade langs de Limietsloot 5,00 meter breed.
De zuidelijke kade heeft een kruinbreedte van 3,00 meter. De nieuwe westelijke kade van de Ringsloot
krijgt een kruinbreedte van 3,00 meter, de oostelijke kruin blijft behouden en wordt niet gewijzigd.
4.3.3.2 Uitwerking watergangen
4.3.3.2.1 Watergangen ten behoeve van de piekberging

Aanvoertracé
De bestaande Ringsloot is circa 6,00 tot 8,00 meter breed en wordt tijdens de realisatie verbreed door
de kade aan de westzijde te verplaatsen. De Ringsloot heeft bij aanleg een waterbreedte van 23,20
meter, 13,00 meter bodembreedte, 1,70 meter waterdiepte en buitentaluds met een helling van 1:3. De
bijbehorende natte doorsnede is 30,80 m2. Bij dit profiel blijft de maximale stroomsnelheid onder de
0,35 meter per seconde en zijn geen aanvullende beschermingen voorzien. Tijdens het vullen van de
piekberging stijgt het peil voor enkele dagen met circa 0,25 meter aan de Stompwijkse zijde.
Vanuit de Ringsloot stroomt het water de Limietsloot in. Deze heeft een waterbreedte van 26,20 meter.
De waterdiepte bij aanleg is 1,40 meter en de bodembreedte bedraagt 17,80 meter. De taluds hebben
een helling van 1:3. De natte doorsnede van de Limietsloot bedraagt 30,80 m2. Bij dit profiel blijft de
maximale stroomsnelheid onder de 0,35 meter per seconde en is geen bodembescherming voorzien.
De bestaande bodem is van erosiebestendige klei. Het peil in de Limietsloot is gelijk aan het peil in de
piekberging, omdat deze met elkaar in open verbinding staan.
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Bij de kunstwerken is het natte oppervlak van de watergang verkleind. Omdat overal in de watergang
het debiet gelijk moet zijn, zal de stroming bij deze versmallingen sterker zijn. Bij stroomsnelheden
die groter zijn dan 0,35 meter per seconde worden aanvullende maatregelen getroffen om erosie tegen
te gaan.
Bergingsgebied
De taluds van de kades in het bergingsgebied variëren, maar zijn 1:5 of flauwer. Rondom de eilanden
wordt het talud geijkt op de verwachte natuurtypen. Door het talud aan te passen op het flexibele peil
wordt de natuurdiversiteit bevorderd.
De waterbodem ligt over het grootste oppervlak op NAP -5,90 meter. Op een paar plaatsen wordt de
plas dieper aangelegd en komt de bodem op circa NAP -6,55 meter. De diepere delen zijn geschikt als
vis-overwinteringsplek en zorgen voor een betere waterkwaliteit.
In de piekberging is een hoofdwaterloop geprojecteerd waardoor het water wordt aangevoerd. Deze
ligt in het verlengde van de Limietsloot, loopt langs de compartimenteringsdam en is onderdeel van de
waterplas. De minimale profielen op peil NAP -4,90 meter bedragen: waterbreedte 13,00 meter,
waterdiepte bij aanleg NAP -6,05 meter en bodembreedte van 6,10 meter. De denkbeeldige taluds
hebben een helling van 1:5. Bij deze dimensies zijn geen aanvullende voorzieningen nodig ten aanzien
van bodem- of taludbescherming. De hoofdwaterloop zorgt tevens voor de afvoer van water en loopt
door naar het aflaatpunt.
Voor de afvoer van het water uit het zuidelijke compartiment is ook een hoofdwaterloop in het
bergingsgebied geprojecteerd. Deze heeft dezelfde dimensies en loopt gedeeltelijk door het diepere
deel van de plas.
In het bergingsgebied liggen naast de waterplas en de hoofdwaterloop diverse overige watergangen.
Deze, gelegen tussen de eilanden, zorgen voor diversiteit in het ontwerp en variëren in waterbreedte
(echter altijd een minimale waterbreedte van 5,00 meter). De waterbodem ligt op de meeste plekken
op NAP -5.90 meter, net als de waterplas. De meeste taluds worden aangelegd met een helling van
1:5. De bodembreedte varieert en is overal minimaal 0,50 meter. Een aantal profielen, met name
tussen de eilandgroepen, kent een geringere tot geen waterdiepte. Op deze plekken is rietontwikkeling
voorzien. De taluds zijn hier zeer flauw tot bijna horizontaal.
Afvoertracé
Vanaf het uitlaatkunstwerk in de noordwest hoek van het bergingsgebied wordt water afgelaten op de
hoofdwaterloop in de landscheiding. Zie voor een verdere beschrijving paragraaf 4.3.3.2.2:
Watergangen rondom het bergingsgebied.
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Ringsloot
Limietsloot
Primaire watergangen door
Bergingsgebied

Figuur 18: Watergangen ten behoeve van de piekberging.
4.3.3.2.2 Watergangen rondom het bergingsgebied

Watergangzone Wilsveen
De sloot bij Wilsveen vervult een afwateringsfunctie voor de percelen langs diezelfde Wilsveen en
voert tevens water af van het oppervlak binnen het projectgebied, zie Figuur 19 hieronder.
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Watergang zone Voorweg
Primaire watergang Zuidzijde
Primaire watergang Landscheiding
Watergang zone Wilsveen
Teensloot Ringsloot

Figuur 19: Watergangen rondom bergingsgebied.

Zodra de piekberging wordt ingezet vangt deze sloot eventuele kwel, die via de bodem optreedt, op en
voert deze af. De nieuwe sloot is tevens de grensloot met het projectgebied. De waterbreedte is 5,00
meter, de waterdiepte 0,60 meter. Het beheerspeil NAP -5,52 tot -5,72 meter. Nieuwe taluds van de
watergang hebben een talud van 1:3. Bestaande taluds blijven zoals ze zijn.
Primaire watergang zuidzijde
Langs de zuidzijde van de recreatieve zone is een primaire watergang voorzien. Deze loopt vanaf de
bestaande, meeste oostelijke, duiker onder de Zoetermeerse Rijweg tot aan de waterloop langs de
landscheiding. Het waterpeil is NAP -5,82 meter en de minimale waterbreedte is 10,00 meter. De
bodem bij aanleg ligt op NAP -6,92 meter. Nieuwe taluds van de watergang hebben een talud van 1:3.
Bestaande taluds blijven zoals ze zijn.
Primaire watergang Landscheiding
De watergang langs de landscheiding krijgt een waterbreedte tussen 20,00 en 40,00 meter en een
waterdiepte van 1,10 meter. Het waterpeil is een vast peil van NAP -5,82 meter. Nieuwe taluds van de
watergang hebben een talud van 1:3. Bestaande taluds blijven zoals ze zijn.
Ter plaatse van de kruising met grote bestaande persleidingen wordt de hoofdwaterloop plaatselijk
versmald tot een profiel met maximaal 6,00 meter waterbreedte.
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Watergang randzone Voorweg
Deze sloot, die grotendeels al aanwezig is, voert het water af dat afkomstig is uit de erfsloten van de
percelen langs de Voorweg en van het oppervlak tussen de kade en de grenssloot. Zodra de
piekberging wordt ingezet vangt deze sloot eventuele kwel, die via de bodem optreedt, op en voert
deze af. De nieuwe sloot is tevens de grensloot met het projectgebied. De waterbreedte is 5,00 meter
en de waterdiepte 0,60 meter. Het beheerspeil is NAP -5,82 meter. Nieuwe taluds van de watergang
hebben een talud van 1:3. Bestaande taluds blijven zoals ze zijn.
Teensloot Ringsloot
De Ringsloot wordt verbreed. Hiervoor wordt een bestaande “teensloot” gedempt en een nieuwe sloot
gegraven. De teensloot heeft een peil van NAP -5,40 tot -5,55 meter en een waterbreedte van 3,00
meter. De waterdiepte bedraagt 0,60 meter. Nieuwe taluds van de watergang hebben een talud van
1:32. Bestaande taluds blijven zoals ze zijn.
4.3.3.2.3 Aanpassing watersysteem in de Grote polder en het Buytenpark

Voor een goede wateraanvoer vanuit de Drooggemaakte Grote Polder dient een nieuwe
hoofdwaterlooop te worden aangelegd, parallel aan de Limietsloot (zie Figuur 20). De hoofdwaterloop
zorgt ervoor dat het water via het bestaande hoofdwaterlopenstelsel beter naar de sifon onder de
Limietsloot kan stromen. Over een lengte van circa 500,00 meter dient de bestaande sloot te worden
vergroot tot een waterbreedte van 7,00 meter op peil NAP -5,57 meter. De waterdiepte is bij aanleg
1,00 meter en voor de taluds wordt 1:3 gehanteerd. De waterbreedte en waterdiepte voldoet aan de
benodigde capaciteit.
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Primaire watergang Grote Polder
Sifon onder de Limietsloot

Figuur 20: Aanpassing watersysteem in de Grote polder en het Buytenpark.
4.3.3.3 Uitwerking geotechnische en geohydrologische aspecten

Zettingsinvloeden
Langs de randen van het projectgebied bevinden zich gebouwen en bouwwerken van derden. In Tabel
3 zijn de afstanden van de dichtstbijzijnde gebouwen en bouwwerken ten opzichte van de aan te
brengen grondlichamen aangegeven.
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Zone

Noordzijde
(Wilsveen)
OostzijdeNoord
(Voorweg)
Oostzijde-Zuid
(Voorweg)
Zuidzijde

Kleinste
afstand tot
ophoging.
60 meter
> 100 meter

80 meter
10 meter

Westzijde

>100 meter

Limietsloot

35 meter

Hoogte ophoging

Object

Zettingsinvloed

Kade, circa 2,00 meter
boven huidig maaiveld
Kade, circa 2,00 meter
boven huidig maaiveld

Opstal van derden

Geen

Opstal van derden

Geen

Kade, circa 2,00 meter
boven huidig maaiveld
Uitkijkpunt, circa 6,00
meter boven bestaand
maaiveld
Kade, circa 2,00 meter
boven huidig maaiveld
Kade, circa 2,50 meter
boven maaiveld

Opstal van derden

Geen

Fietsbrug over
Zoetermeerse
Rijweg
Woningen
Leidscheveen
Woning en schuur
van derden
(Voorweg 232)

Beperkt

Geen
Beperkt

Tabel 3: Afstanden van de dichtstbijzijnde gebouwen en bouwwerken ten opzichte van de aan te brengen
grondlichamen.

Langs de noord- en oostzijde van het bergingsgebied zijn de afstanden tot de opstallen van derden zo
groot dat er geen zettingsinvloed wordt verwacht.
Bij de locatie van de fietsbrug is er geen risico op zetingsinvloeden, maar dient de stabiliteit van het
bestaande talud tijdens aanleg van de naastliggende watergang te worden gemonitord.
Voor de locatie bij de aansluiting van de Limietsloot bij de Voorweg geldt ook dat gedurende
uitvoering van de nieuwe kade de vervormingen gemonitord moeten worden.
Invloed op de grondwaterstand
Het toekomstige waterpeil in het piekbergingsgebied en de Limietsloot is circa 1,10 meter hoger dan
het huidige polderpeil. Tijdens het gebruik als piekberging is de waterstand maximaal 2,50 meter
hoger dan het huidige polderpeil. Door het constant hogere waterpeil stelt zich een nieuwe,
permanente, grondwatersituatie in. Rondom het bergingsgebied kunnen in de holocene laag, tussen
maaiveld en circa NAP -13,00 meter, zandige lagen voorkomen. Wanneer deze een verbinding vormen
tussen het grondwater in de berging en locaties buiten de berging, ontstaat daar extra kwel.
Voor de locaties langs de Voorweg en Wilsveen is de kans dat dit optreedt beperkt. Hier komt bij dat
tussen het bergingsgebied en de bebouwing altijd een watergang ligt die de kweltoename opvangt en
afvoert.
Voor locaties langs de Ringsloot is het risico aanwezig, omdat op enige plaatsen een ondiepere
zandlaag aanwezig is. Hier worden maatregelen genomen om kwel te voorkomen.
Alleen voor het perceel Voorweg 232, aan de zuidoostzijde van de Voorweg waar de limietsloot
aansluit op het bergingsgebied, bestaat de kans dat hogere grondwaterstanden optreden.. Indien nodig
worden op deze locatie maatregelen getroffen om nadelige effecten tegen te gaan.
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4.3.3.4 Uitwerking waterkwaliteit

Rijnland streeft naar een schoon en helder watersysteem. Dit gaat niet vanzelf. Voor de Nieuwe
Driemanspolder zijn de volgende maatregelen meegenomen in het ontwerp om een goede
waterkwaliteit mogelijk te maken:
- Er is uitgegaan van een zelfvoorzienend watersysteem. Door een flexibel waterpeil, waarbij het
bergingsgebied in de natte seizoenen mag vol regenen en in de droge seizoenen kan verdampen,
wordt het “gebiedseigen water” vastgehouden en ontstaat een kans op de ontwikkeling van een
goede waterkwaliteit.
- De voedselrijke bouwvoor wordt niet binnen het bergingsgebied toegepast waardoor de groei van
algen wordt geremd.
- Veenlagen op de bodem van het meer worden afgedekt met klei, waardoor de groei van algen
wordt geremd.
4.3.4 Kunstwerken
4.3.4.1 Peilregulerende kunstwerken

Aan- en afvoertracé
Om de inzet als piekberging mogelijk te maken moet water worden ingelaten vanaf de boezem bij
Stompwijk. Na een verblijf van enkele dagen dient dit te worden afgevoerd via gemaal
Driemanspolder. Hiervoor worden drie grote peilregulerende kunstwerken aangelegd in de vorm van
klepstuwen.
Twee klepstuwen bevinden zich in het aanvoertracé en reguleren het inlaatdebiet, vanaf de boezem bij
Stompwijk, via een tussenpeil op de Ringsloot naar de Limietsloot. Deze stuwen zijn geautomatiseerd
en ingeregeld op het maximale inlaatdebiet van 10,00 m3 per seconde. Elke stuw is voorzien van twee
doorlaatopeningen van elk 6,00 meter breed.
De derde klepstuw is het uitlaatkunstwerk in de noordwesthoek van het bergingsgebied. Deze stuw
staat bij de inzet als piekberging dicht en zorgt ervoor dat het water na berging gecontroleerd wordt
afgevoerd naar gemaal Driemanspolder. Het maximale debiet is ruim 2,00 m3 per seconde. Deze stuw
heeft één doorlaatopening van circa 2,00 meter breed.
Bij dagelijks gebruik kan via de klepstuwen bij Stompwijk en de Limietsloot water worden ingelaten
in geval van droogte. Voor normaal gebruik is er in het inlaatkunstwerk in Stompwijk ook een aparte
inlaat door een kleinere buis aanwezig. Het uitlaatkunstwerk fungeert in de normale situatie als aflaat
zodra het flexibele waterpeil in het bergingsgebied te hoog wordt door regenval.
Kunstwerken in het middengebied
Voor de wandel- en beheerpaden zijn de eilanden, inclusief bruggen of dammen, met een duiker met
elkaar verbonden. Er is een afsluitbare doorgang, die alléén tijdens het inlaten van water wordt
gesloten.
4.3.4.2 Kunstwerken ten behoeve van kruisende infrastructuur

Bij de aanleg van de Nieuwe Driemanspolder wordt veel bestaande infrastructuur gekruist. Hiervoor is
aanpassing of nieuwbouw van een aantal bruggen noodzakelijk. Zie paragraaf 4.3.7 “Raakvlakken”
voor een korte beschrijving van de kunstwerken.
4.3.4.3 Overkluizing

In het zuidelijke recreatiedeel liggen grote persleidingen. De toegangsweg naar de centrale
parkeervoorziening kruist deze leidingen. Hier worden twee overkluizingsconstructies aangelegd.
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4.3.5 Landschappelijke inpassing
Bodem
Uit de bodem, die bestaat uit verschillende lagen, is de ontstaansgeschiedenis te herleiden. De
afzettingen van zand en klei, vorming van veenlagen, het afgraven van het veen en vervolgens
droogmalen van de meren die daardoor ontstonden, bepalen het huidige droogmakerijlandschap. In de
bodem bevinden zich merendeels (voor water) nagenoeg ondoorlatende lagen. Plaatselijk echter ook
de nog aanwezige goed doorlatende, zandige, geulen die de vormen van het ontwerp bepalen. Deze
goed doorlatende lagen bevinden zich vooral in het zuidwestelijke deel van de polder. Door deze
zandbanen kunnen gemakkelijk ondergrondse waterstromen ontstaan, waardoor er bij het opzetten van
het peil in de berging kwel ontstaat in de omgeving van de plas. Om dit te voorkomen is de
waterberging zo min mogelijk op deze doorlatende bodems gelegd, waardoor het zuidwestelijke deel
buiten het waterbergingsgebied wordt gehouden. Waar dit niet mogelijk was, worden maatregelen
tegen kwel genomen.
Water
Ook voor het aan- en afvoeren van water voor de waterberging wordt gebruik gemaakt van de
bestaande situatie. Via de Ringsloot om de Zoetermeersche Meerpolder en de te verbreden Limietsloot
komt het water uit het Rijnlandse beheergebied in de berging. Via een watergang langs de
Landscheiding wordt het water afgevoerd. Behoud van het huidige karakter en een goede inpassing in
het landschap is hierbij het uitgangspunt.
Er is gekozen voor een gecombineerde seizoens- en piekberging. Deze worden dus niet ruimtelijk van
elkaar gescheiden. Deze combinatie zorgt ervoor dat zowel de oppervlakte voor waterberging
enigszins beperkt kan blijven alsook dat een gebied ontstaat dat voor de recreant interessant is. Er kan
nu immers in één groot watersysteem worden gevaren, zonder peilverschillen in de berging zelf.
Spel van land en water
De verschillende waterbergende functies die het gebied in de toekomst heeft zijn aangegrepen om een
interessant gebied voor zowel recreant als natuur te creëren. Een gebied dat ieder seizoen een ander
beeld zal opleveren. In de zomer zal het gebied goed toegankelijk zijn voor wandelaars, met
uitzondering van de plas-drasgebieden. Omdat deze delen niet toegankelijk zijn ontstaat een
natuurlijke zonering in delen die door de mens drukker bezocht zullen worden en delen waar de natuur
ongestoord haar gang kan gaan. In de winter zullen er stroken land onder water staan. Daar zal zich
vegetatie ontwikkelen. Tijdens de piekberging komt het water nog hoger te staan. Het overgrote deel
van de eilanden zal dan onder water staan en de meeste paden in het bergingsgebied zullen niet meer
toegankelijk zijn. Dit is slechts gedurende korte perioden. De inrichting is zodanig dat dieren tijdig via
een hoger gelegen pad weg kunnen komen.
Recreatie
De recreatie is gericht op belevingsmogelijkheden en functionele routing: grotere en kleinere rondjes.
Het gebied kent een zonering van extensieve, op natuur gerichte, recreatie en intensieve(re)
recreatievormen. Recreanten kunnen er wandelen, fietsen, paardrijden, skeeleren en kanoën. Als
ondersteuning van deze activiteiten is er een mogelijkheid voor een beperkt aantal exploitanten om een
bebouwde voorziening te realiseren. Hierbij kan gedacht worden aan een horecapunt, botenverhuur en
natuurcamping.
Rond deze, aan de zuidzijde geclusterde, voorzieningen zal de intensiteit van het recreatief gebruik
relatief hoog liggen. Hierdoor ontstaat een zonering in het gebied ten opzichte van de minder druk
bezochte delen. Hier ligt de nadruk op laarzenpaden en kanomogelijkheden. Deze delen zijn ook
minder goed ontsloten, waardoor er op een natuurlijke wijze een aantal rustgebieden ontstaat.

__________________________________________________________________________________
44
Hoogheemraadschap van Rijnland

Project: Piekberging Nieuwe Driemanspolder
____________________________________________________________________________________________________

4.3.6 Cultuurhistorie

In het ontwerp wordt het bestaande landschap niet ‘weggepoetst’ (tabula rasa), maar wordt juist een
nieuwe laag aan het reeds bestaande toegevoegd. Dit gebeurt met respect voor de cultuurhistorische
elementen die (ook) de huidige inrichting van het gebied bepalen. Naast de bebouwingslinten en de
Molendriegang, vormen de landscheiding en de verkavelingsrichting belangrijke dragers van de
huidige en toekomstige inrichting van het gebied.
De landscheiding dateert uit ongeveer 1200 na Christus en vormt het oudste cultuurhistorische element
van het gebied. De aanwezigheid ervan wordt in het ontwerp “gebruikt” door er een recreatieve
structuur aan te koppelen en de landscheiding in het landschap te benadrukken door het element
nadrukkelijk los te leggen van de kade van het bergingsgebied. Dit laatste gebeurt door de realisatie
van een brede watergang tussen beide elementen.
Hoewel het gebruik en de inrichting drastisch veranderen, komt de oude verkavelingsrichting wel
terug in de positionering van (schier)eilanden, het padenverloop en het ontwerp van de boselementen
in het zuidelijk deel. De bestaande Hoogeveenseweg, een historische verbinding, wordt bijvoorbeeld
onderdeel van de (recreatieve) hoofdontsluiting.
Ook in de kwelzone bij Wilsveen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de cultuurhistorische
waarden in het gebied. De karakteristieke lintbebouwing, met bijbehorende erven, blijft hier behouden.
Daarnaast zal in een aantal delen van de zone kleinschalig het verveningslandschap worden
nagebootst. De kwelzone kan zo een onderdeel gaan vormen van de beleving van de cultuurhistorische
waarden in de omgeving. Ook de lintbebouwing, inclusief de bijbehorende erven, langs de Voorweg
blijft behouden. Hier wordt de landschappelijke verbinding vormgegeven door een afwisseling van
bloemrijk grasland (open) en bosschages (dicht), die is gebaseerd op de oude kavelstructuur.
4.3.7 Raakvlakken
Vanuit het ontwerp zijn diverse raakvlakken met de randen van het projectgebied of kruisende
infrastructuur. In onderstaande paragrafen wordt toegelicht hoe Rijnland deze raakvlakken heeft
meegenomen in het project.
4.3.7.1 Raakvlakken in het aanvoertracé

Boven- en Ondermeerweg
De Boven- en Ondermeerweg blijft behouden Deze wordt als toegangsweg naar de inlaat Stompwijk
gebruikt.
Meerlaan
De Meerlaan is in de huidige situatie verbonden met de Boven- en Ondermeerweg. Door de
verbreding van de Ringsloot is het noodzakelijk een nieuwe brug hier over aan te leggen.
N206
De provinciale weg N206 is in 2015 gerenoveerd. Daarbij is de huidige kleine duiker, onder de weg,
door de Provincie Zuid-Holland vervangen door een grotere duiker met een doorstroomprofiel van
twee maal 8,00 meter breed. Aan de voor- en achterzijde van de duiker wordt bodembescherming
toegepast vanwege de lokaal verhoogde stroomsnelheid in de duiker. Op het moment dat realisatie van
de Nieuwe Driemanspolder start, is de N206 reeds gerenoveerd.
Bestaande bruggen over de Ringsloot
Over de huidige Ringsloot is een aantal bruggen gesitueerd. Deze geven toegang tot percelen of bieden
doorgang voor fietsverkeer. Door verbreding van de Ringsloot worden deze vernieuwd.
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Hogedruk gasleiding onder de Limietsloot
In het tracé van de Limietsloot is een hogedruk gasleiding aanwezig. Door de Gasunie wordt deze
leiding met een gestuurde boring diep onder de toekomstige Limietsloot door geboord, voorafgaand
aan de aanleg.
Kruising met de Zoetermeerse tussenboezem en de Voorweg
De nieuw aan te leggen Limietsloot kruist zowel de Zoetermeerse tussenboezem als de ernaast gelegen
Voorweg. Zowel het verkeer op de Voorweg als het water in de Zoetermeerse tussenboezem moeten in
de toekomstige situatie normaal doorgang kunnen vinden. Hiervoor wordt over de Limietsloot een
brug en aquaduct aangelegd.
4.3.7.2 Raakvlakken in de zuidelijke recreatieve zone

Ingang naar centrale parkeerplaats vanaf de Zoetermeerse Rijweg
In de zuidelijke recreatieve zone zijn diverse voorzieningen, waaronder parkeerplaatsen, gesitueerd.
Deze worden bereikbaar gemaakt met een toegangsweg vanaf de Zoetermeerse Rijweg. Vanwege de
verwachte verkeersdrukte wordt deze weg lokaal uitgebreid met uitvoegers voor het afslaande verkeer.
Bestaande persleidingen
Vanaf de Zoetermeerse Rijweg liggen, diagonaal door de zuidelijke recreatieve zone, twee grote
persleidingen. Deze kruisen de Landscheiding nabij Leidschenveen. Bij de ontwikkeling van de
inrichting van de recreatieve zone is de strook, waarin deze leidingen zich bevinden, bewust
vrijgehouden waardoor geen aanpassingen nodig zijn. Op de kruising van de persleidingen met de
toegangsweg naar de centrale parkeerplaats worden overkluizingsconstructies aangebracht.
Daar waar de persleidingen de bestaande watergang in de Landscheiding kruisen, is in het ontwerp de
waterbreedte niet groter gemaakt dan de bestaande zinker toelaat. Lokaal levert dit een versmalling op
van de brede watergang door de landscheiding.
4.3.7.3 Raakvlakken in de randen van het bergingsgebied

De Zoetermeerse Rijweg is de grens aan de zuidzijde en in de huidige situatie tevens de grens tussen
twee peilvakken. Deze grens wordt opgeheven om de Zoetermeerse Plas te ontlasten. Water uit onder
andere het Buytenpark moet afgevoerd worden via het gemaal Driemanspolder in plaats van gemaal
De Leyens.
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5. Wijze van uitvoering
5.1 Realisatie van het project
5.1.1 Aanbesteding van het werk
Via de website www.n3mp.nl worden geïnteresseerden, ook in een later stadium, geïnformeerd over
de (voorbereiding van de) werkzaamheden. In de volgende paragrafen wordt beschreven welke eisen
en randvoorwaarden Rijnland aan de uitvoering stelt.
5.1.2 Projectplanning
Aanleg van de piekberging Nieuwe Driemanspolder is een gecompliceerde operatie, waarbij in
verschillende fases werkzaamheden worden uitgevoerd. Een goede planning en afstemming tussen
verschillende partijen zoals Rijnland, de aannemer, gemeenten, bewoners en beheerders van kabels en
leidingen is daarbij onontbeerlijk. Voor de gehele aanleg van de kaden, en inrichting van het gebied,
wordt uitgegaan van een totale uitvoeringsperiode van vier jaren. Vooralsnog wordt in hoofdlijnen de
planning uit Tabel 4 aangehouden.
Projectonderdeel
Grondverwerving
Aanbesteding
Gunning aannemer
Uitvoering
Oplevering

Startdatum
2e kwartaal 2015
3e kwartaal 2016
4e kwartaal 2016

Einddatum
1e kwartaal 2016
2e kwartaal 2016
4e kwartaal 2019
1 januari 2020

Tabel 4: Projectplanning

5.1.3 Beperken nadelige effecten tijdens de uitvoering.
Om eventuele nadelige effecten op de omgeving te voorkomen en/of te beheersen dient de
opdrachtnemer aantoonbaar te voldoen aan specifieke eisen op dit vlak. Deze eisen zijn opgenomen in
de vraagspecificatie, die onderdeel zal uitmaken van de overeenkomst tussen Rijnland en de
aannemer. De aspecten uit Tabel 5 komen daarbij in ieder geval aan de orde.
Onderdeel
Naleven van voorschriften in
vergunningen.

Wijze van monitoring
Toezicht op het werk.
Werkprotocol aannemer.
Melding start werkzaamheden.

Ecologische effecten.

Overnemen van mitigerende
maatregelen in een ecologisch
Werkprotocol, dit maakt
onderdeel uit van het contract.
Uitvoeren van bouwkundige
voor- en na-opnames.
Aanbrengen van meetbouten ter
plaatse van panden.

Schade aan bebouwing en
belendingen.

Schade aan wegconstructies.

Uitvoeren van technische vooren na-opnames.

Doel
Vaststellen of aannemer zich
houdt aan de voorschriften en
bepalingen zoals opgenomen in
de afgegeven vergunningen.
Ecologisch verantwoorden
realisatie conform
voorschriften.
Vaststellen van objectieve nulsituatie en situatie gedurende de
uitvoering van het werk.
Vaststellen van trillingen door
verkeer of materieel om schade
te voorkomen.
Vaststellen van objectieve nulsituatie en situatie gedurende de
uitvoering van het werk.

Tabel 5: Monitoring tijdens uitvoeringen
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In Tabel 6 zijn de belangrijkste nadelige effecten op de omgeving, die op kunnen treden door het
uitvoeren van het werk, opgenomen. Daarnaast zijn de beheersmaatregelen genoemd, die de aannemer
aanvullend op de monitoringsverplichting moet uitvoeren. Doel hiervan is het zoveel mogelijk
voorkomen of beperken van nadelige effecten.
Nadelig effect
Verkeershinder voor
omwonenden.

Tijdelijke afsluiting van
wegen en wandel- en
fietspaden.

Bereikbaarheid woningen en
bedrijven.

Schade aan woningen en
hinder voor bewoners.

Beheersmaatregel
Het contract stelt eisen aan het voorkomen van verkeershinder voor
omwonenden. Op basis daarvan stelt de aannemer een
verkeersmaatregelenplan op, dat aan Rijnland ter acceptatie wordt
aangeboden.
Het contract stelt eisen aan een tijdelijke afsluiting van wegen en
wandel- en fietspaden. Uitgangspunt is dat routes zoveel mogelijk
open moeten blijven. Op basis van deze eisen stelt de aannemer een
verkeersmaatregelenplan op, dat moet worden afgestemd met
wegeigenaren en –beheerders. Rijnland krijgt dit
verkeersmaatregelenplan ter acceptatie aangeboden.
Het contract stelt eisen aan een de bereikbaarheid van woningen en
bedrijven. Zo blijven de wegen, voor zover mogelijk, tijdens de
uitvoering bereikbaar voor al het verkeer. En dienen bewoners en
andere belanghebbenden frequent over een verminderde
bereikbaarheid op de hoogte te worden gesteld. Verder is het
uitgangspunt dat transport van materiaal en materieel via de weg
zoveel mogelijk wordt beperkt. Op basis van deze eisen stelt de
aannemer een verkeersmaatregelenplan op, dat moet worden
afgestemd met wegeigenaren en -beheerders. Rijnland krijgt dit
verkeersmaatregelenplan ter acceptatie aangeboden.
In het contract wordt een paragraaf opgenomen ter voorkoming van
hinder door stof, lawaai en trillingen. Ook wordt in het contract een
paragraaf opgenomen over herstel van schades veroorzaakt door de
opdrachtnemer. Verder wordt er in het contract een paragraaf
opgenomen over bouwkundige opnames (nulmetingen) van
risicovolle objecten die de opdrachtnemer door een onafhankelijke
derde dient te laten verrichten. Op deze manier kan geverifieerd
worden of de schade daadwerkelijk door de opdrachtnemer is
veroorzaakt.

Tabel 6: Beheersing van nadelige effecten op omgeving door aannemer

5.2 Samenwerking
De uitvoering van de werkzaamheden vindt volledig plaats onder bevoegdheid van Rijnland. Het
project piekberging Nieuwe Driemanspolder is ontworpen en wordt uitgevoerd in samenwerking met
de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid-Holland. Deze
partijen staan achter de herinrichting van het gebied zoals beschreven in onderhavig plan. De partijen
hebben ieder eigen verantwoordelijkheden en taken. Deze zijn in 2008 vastgelegd in het
Bestuursconvenant Realisatie Nieuwe Driemanspolder. Eind 2013 is een Wijzigingsovereenkomst
ondertekend door de betrokken partijen. Daarin is afgesproken dat Rijnland trekker wordt van de
verdere voorbereiding en uitvoering van het project.
5.3 Vergunningen, ontheffingen
Voor realisatie van de piekberging, inclusief recreatie- en natuurfunctie, zijn vele publiekrechtelijke
toestemmingen benodigd. Hiermee bedoelen wij alle vergunningen, ontheffingen, meldingen,
planproducten (projectplan, peilbesluit en leggerbesluit), beschikkingen en vrijstellingen.
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Niet alle toestemmingen worden gelijktijdig voorbereid en aangevraagd. Hierbij worden twee fasen
onderscheiden:
- Planvoorbereiding: voor uitvoering van het plan, tijdens de fase van planvoorbereiding, worden
toestemmingen aangevraagd door Rijnland. Zij zijn opgenomen in Tabel 7. Naar verwachting
worden betreffende vergunningaanvragen eind 2014 of begin 2015 ingediend.
- Uitvoering: tijdens uitvoering (realisatie) van het plan worden toestemmingen aangevraagd door
de aannemer die het werk gegund krijgt. Een indicatie van deze toestemmingen, het betreft hier
nadrukkelijk geen compleet overzicht omdat dit nog afhankelijk is van de wijze van uitvoering
door de aannemer, is opgenomen in Tabel 8. Naar verwachting worden betreffende
vergunningaanvragen vanaf eind 2016, tot eind 2019, ingediend.
Activiteit
Vaststelling ligging, vorm,
afmeting en constructie
waterstaatswerk
Wijzigen, of opnieuw
vaststellen, waterpeilen Nieuwe
Driemanspolder
Aanleg waterstaatswerk
Ruimtelijke inpassing
inlaatconstructie en aanleg
nieuwe primaire watergang ten
noorden van de Limietsloot
Werkzaamheden met
verstorende effecten op
beschermde flora en fauna
Kappen van bomen en nader te
bepalen activiteiten
Kappen van bomen en nader te
bepalen activiteiten

Type besluit
Leggerwijziging (art. 5.1
Waterwet)

Bevoegd gezag
Hoogheemraadschap van
Rijnland

Peilbesluit (art. 5.2 Waterwet)

Hoogheemraadschap van
Rijnland

Onderhavig projectplan
Waterwet (art. 5.4 Waterwet)
Omgevingsvergunning ter
wijziging van het in 2008
vastgestelde bestemmingsplan.

Hoogheemraadschap van
Rijnland
Gemeente LeidschendamVoorburg

Ontheffing in het kader van de
Flora- en faunawet

Minister van Economische
Zaken

Omgevingsvergunning

Gemeente Zoetermeer

Omgevingsvergunning

Gemeente Leidschendam‐
Voorburg

Tabel 7: Toestemmingen aan te vragen door het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Bij bovenstaand overzicht dienen volgende aandachtspunten te worden vermeld:
- Voor het afgraven van grond wordt naar verwachting vrijstelling van vergunning verleend door
provincie Zuid- Holland in het kader van de Ontgrondingenverordening 1998 Zuid- Holland.
- Onderzoek naar stikstofdepositie door werkverkeer, met name de effecten hiervan op beschermde
gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet, wordt in het najaar van 2014 afgerond. Op
dat moment wordt duidelijk of vergunning in het kader van deze wet nodig is. Indien dit het geval
blijkt, dan wordt deze eveneens door het Hoogheemraadschap van Rijnland aangevraagd.
Activiteit
Lozen bronneringswater op
oppervlaktewater/ lozen bij
bemalingswerk
Diverse activiteiten nabij
watergangen en bergingsgebied
Saneren lokale, en eventuele
andere, verontreiniging(en)
Bemalen / bronneringen tijdens
werkzaamheden

Type toestemming
Watervergunning/ Melding Blbi
(Besluit lozen buiten
inrichtingen)
Beschikking op grond van de
beleidsregels uit de keur van
Rijnland
Wbb‐beschikking (Wet
bodembescherming)
Watervergunning

Bevoegd gezag
Hoogheemraadschap van
Rijnland
Hoogheemraadschap van
Rijnland
Provincie Zuid‐Holland
Hoogheemraadschap van
Rijnland
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Activiteit
Aansluiting N469, aansluiten
diverse fiets‐ en wandelpaden,
aanbrengen bebordingen, e.d.
Tijdelijk strijdig gebruik i.r.t.
bestemmingsplan
Kappen bomen
Aanleggen paden, wegen,
groenstructuur, tijdelijke in‐ en
uitritten, parkeerplaats voor
noodpompen
Bouw waterregulerende
kunstwerken, bruggen, stuwen,
constructie inlaat, duikers
Gebruik openbare ruimte

Hinder voor omwonenden
tijdens uitvoering
Toepassen grond
Aanleg gronddepot en
werkterrein
Verleggen kabels en leidingen
(Gasleiding, BAL‐leiding Unea,
hoofddrinkwaterleiding,
rioolpersleiding en
defensieleiding)
Werken op gronden van derden

Slopen
Lozen bij baggerwerk
Kappen bomen/beplanting

Type toestemming
Verkeersbesluit

Bevoegd gezag
Gemeenten

Omgevingsvergunning, strijdig
gebruik
Omgevingsvergunning, kappen
Omgevingsvergunning, aanleg

Gemeenten

Omgevingsvergunning, bouwen

Gemeenten

Ontheffing op grond van de
Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Ontheffing op grond van de
Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding Bbk (Besluit
bodemkwaliteit)
Melding Activiteitenbesluit

Gemeenten

Zakelijk recht, verzoek

Diverse beheerders

Toestemming regelen middels
een privaatrechtelijke
overeenkomst
Sloopmelding Bouwbesluit
Melding Blbi (Besluit lozen
buiten inrichtingen)
Kapmelding

Grondeigenaren

Gemeenten
Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten
Gemeenten

Gemeenten
Hoogheemraadschap van
Rijnland
Minister van Economische
Zaken

Tabel 8: Toestemmingen aan te vragen door de toekomstige aannemer (indicatief en niet limitatief).
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6. Beheer en onderhoud piekberging
Rijnland is tot aan de oplevering van het project Nieuwe Driemanspolder verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud van het projectgebied tijdens de realisatie. Ook is Rijnland verantwoordelijk voor
het structurele beheer en onderhoud van de natte delen van het waterbergingsgebied (zie Figuur 211 en
Figuur 222) in de Nieuwe Driemanspolder. Dit is inclusief alle waterstaatskundige kunstwerken ten
behoeve van de waterberging, alsook de duikers, gelegen in het bergingsgebied.
De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer zijn verantwoordelijk voor het structurele
beheer en onderhoud, binnen de respectievelijke gemeentegrenzen, van de droge gedeelten van de
Nieuwe Driemanspolder (zie Figuur 211 en Figuur 222). Dit is inclusief alle wegen, paden en bruggen.

Figuur 211: Dagelijks beheer.
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Figuur 222: Beheer en groot onderhoud.

6.1 Beheer tijdens inzet piekberging
Tijdens de inzet van het gebied als piekwaterberging wordt het dagelijks beheer van de droge delen
van het bergingsgebied tijdelijk aan Rijnland overgedragen. Rijnland is hiermee vanaf het moment van
het besluit tot inzet, tot aan vrijgave van het gebied na lediging, verantwoordelijk voor het beheer van
het bergingsgebied. Het inundatieprotocol, Bijlage 4, beschrijft hoe Rijnland omgaat met het beheer
tijdens deze inzet van het gebied als piekwaterberging.
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7. Financiën
De realisatie van het project wordt gefinancierd door Rijnland, de provincie Zuid-Holland, regio
Haaglanden, de gemeenten Zoetermeer, de gemeente Den Haag en de gemeente LeidschendamVoorburg.
7.1 Kosten
De kosten voor het aanleggen van de Nieuwe Driemanspolder bedragen, exclusief grondverwerving,
circa 40 miljoen euro.
7.2 Schaderegeling
De Waterwet bepaalt in artikel 7.14 dat degene die schade lijdt als gevolg van de uitoefening van de
taak van Rijnland, aanspraak kan maken op schadevergoeding. Het moet dan gaan om schade die
onverzekerd is en die niet, of niet geheel, ten laste van de benadeelde behoort te blijven. De
Verordening Schadevergoeding Rijnland 2012 geeft nadere regels over de indiening en de behandeling
van een schadeverzoek.
Artikel 7.16 van de Waterwet geeft aan dat schade, welke valt binnen het regime van de ruimtelijke
ordening (afdeling 6.1 Wet ruimtelijke ordening), eveneens via Rijnland loopt. Te denken valt aan
waardevermindering als gevolg van het vaststellen van de bestemmingsplannen.
Rijnland geeft ruimte voor het vergoeden van schade vooraf ter versoepeling van de uitvoering van het
piekbergingsproject. Dat betekent dat Rijnland in de planfase met een benadeelde in gesprek gaat om
problemen 'in het werk' zoveel mogelijk vooraf op te lossen. Mocht Rijnland het niet in der minne
kunnen schikken, dan kan alsnog een schadeverzoek worden ingediend.
De volgende uitgangspunten worden door Rijnland gehanteerd:
- schade die is verzekerd, bijvoorbeeld door aankoop of onteigening van landbouwgrond, komt niet
voor vergoeding in aanmerking;
- er moet sprake zijn van een aantoonbaar, duidelijk afgebakend nadeel (het maken van kosten is
geen afgebakend nadeel);
- schade die onder het normaal maatschappelijk risico valt, komt niet voor vergoeding in
aanmerking (zoals bijvoorbeeld enige overlast).
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Bijlage 1. Verklarende woordenlijst
Aanleghoogte

Kruinhoogte van de dijk onmiddellijk na aanleg.

Beheer

Het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de
functies van de waterkering blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde
eisen en normen.

Boezem

Het geheel van (van nature stilstaande) met elkaar verbonden watergangen die
van het buitenwater zijn afgesloten, waarop water uit laag gelegen polders
wordt uitgeslagen en/of waaruit water op laag gelegen polders wordt afgelaten
en van waaruit het water kan worden uitgeslagen of geloosd naar het
buitenwater.

Onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden van constructieve aard, zoals vervanging
en reconstructie en voor waterkeringen ook ophoging en herstel van
door verzakking ontstane scheuren en gaten.

Buitentalud

Hellend vlak van het dijklichaam aan de kerende zijde.

Compartimenterings- Een dam voor het onderverdelen en scheiden van watergangen/
dam
oppervlaktewater.
Compenserende
Maatregel

Maatregel die gericht is op het vervangen van waarden die verloren
gaan.

Dijk

Waterkerend grondlichaam.

Erosie

Afslijting door de invloed van het water op het dijklichaam.

Fauna

Dieren.

Flora

Planten.

Keur

Verordening van het hoogheemraadschap, waarin gebods- en
verbodsbepalingen zijn opgenomen en waarvan de naleving door sancties kan
worden afgedwongen.

Klepstuw

Stuw met scharnierende schut.

Kruin

Het bovenste gedeelte van een dijk.

Kruinhoogte

Niveau of hoogte van de waterkering.

Kwel

Uittreden van grondwater onder invloed van een waterstandsverschil.

Legger

Een register waarin voor wateren staat aangegeven hoe breed en diep ze
moeten zijn en voor alle waterkeringen hoe hoog en hoe breed. Ook staat erin
wie waar voor welk onderhoud verantwoordelijk is.

MER

Milieueffectrapport: rapport dat wordt opgesteld bij een
milieueffectrapportage en waarin de milieueffecten worden aangegeven van
een voorgenomen project of plan.
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Mitigerende
maatregel

Verzachtende effectbeperkende maatregel.

Opbarsten

Proces waarbij grondwater door kleine scheurtjes in de bodem omhoog komt.
Dit treedt op als de lagen boven de waterhoudende laag niet voldoende
dik/zwaar zijn.

Onderhoud

Het in stand houden van waterkeringen in overeenstemming met de
oorspronkelijke of in de legger bepaalde richting, vorm, afmeting en
constructie en het vrijhouden daarvan van vuil en overmatige plantengroei.

Piekberging

Structurele voorziening ten behoeve van het boezemsysteem, zodat bij een
(dreigende) calamiteit tijdelijk water uit de boezem kan worden geborgen in
een daarvoor aangewezen omdijkt en lagergelegen stuk polder.

Piekpeil

Maximale hoogte van het peil. Bij de Nieuwe Driemanspolder is er een
piekpeil voor reguliere situaties en een piekpeil voor de piekberging.

Polder

Op de boezem uitslaand of lozend gebied met geregelde waterstand.

Regionale keringen

Keringen welke als niet primaire waterkeringen worden aangemerkt maar als
regionale kering en aan welke criteria de regionale keringen dienen te
voldoen.

Talud

Hellend vlak van een dijklichaam.

Uitlaatstuw

Stuw om het water het gebied uit te laten.

Wateroverlast

Verzamelterm voor schade, ongemak en ontreddering door hoge waterstanden
ten gevolge van overvloedige neerslag en/of onvoldoende ontwatering
(Normen voor waterbeheer, geciteerd door de commissie waterbeheer 21e
eeuw).

Waterkering

Kunstmatige hoogten en die (gedeelten van) natuurlijke hoogten of
hooggelegen gronden, met inbegrip van daarin of daaraan aangebrachte
werken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.

Zetting

Verticale vervorming van grondlagen, hoofdzakelijk als gevolg van
bovenbelasting, de eigen massa en/of het uittreden van water.
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Bijlage 2. Ontwerptekeningen
Deze bijlage omvat de volgende tekeningen:
- 247 4C08 010 040 blad 1 van 3 Nieuwe Driemanspolder Projectplan Overzicht Middengebied
Noord
- 247 4C08 010 040 blad 2 van 3 Nieuwe Driemanspolder Projectplan Overzicht Aanvoertracé
- 247 4C08 010 040 blad 3 van 3 Nieuwe Driemanspolder Projectplan Overzicht Middengebied
Zuid
- 247 4C08 010 041 blad 1 van 1 Nieuwe Driemanspolder Projectplan Dwarsprofielen Aanvoertracé
- 247 4C08 010 042 blad 1 van 1 Nieuwe Driemanspolder Projectplan Dwarsprofielen
Middengebied
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Bijlage 3. Technische onderzoeken
Deze bijlage omvat de volgende technische onderzoeken:
- ARCADIS, Notitie actualisatie opbarstberekeningen Nieuwe Driemanspolder, 2014.
- ARCADIS, Ontwerp kades Nieuwe Driemanspolder, 2014.
- ARCADIS, Actualisatie Geohydrologische effecten Driemanspolder, 2014.
- ARCADIS, Notitie zettingsinvloeden Nieuwe Driemanspolder, 2014.
- Hoogheemraadschap Rijnland, Notitie watersysteem Piekberging N3MP, 2014.
- Hoogheemraadschap Rijnland, Notitie watersysteem Buiten piekberging N3MP, 2014.
- Hoogheemraadschap Rijnland, Notitie watersysteem Knelpunten met transportleidingen N3MP,
2014.
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Bijlage 4. Inundatieprotocol
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