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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

De gemeente Buren en de KNLTB willen in de zuidwesthoek van het plangebied Lingemeer 2 

een tenniscentrum aanleggen.  

 

Deze notitie is bedoeld om de gevolgen voor de komst van het tenniscentrum in het plangebied 

Lingemeer II inzichtelijk te maken voor zowel de oplegnotitie MER als het bestemmingsplan.  In 

figuur 1.1 is het inrichtingsplan van Lingemeer II opgenomen. Met de rode cirkel is de locatie 

van het tenniscentrum aangeduid. 

 

Voor deze ontwikkeling dient een bestemmingsplan opgesteld te worden. De waterparagraaf 

maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan. In het kader daarvan is het noodzakelijk de wa-

tertoetsprocedure
1
 te doorlopen. In bijlage 1 is het inrichtingsplan van Lingemeer II en de locatie 

van het tennispark opgenomen. 

 

Grontmij is gevraagd de watertoets uit te voeren. Een aantal relevante gegevens voor de water-

toets is afkomstig uit de hydrologisch effectenstudie die Grontmij in het kader van de MER voor 

de realisatie van de nieuwe zandwinplassen heeft onderzocht (Lingemeer II, Hydrologische ef-

fecten, waterkwaliteit en waterkwantiteit realisatie plan Lingemeer II Lienden, referentienummer 

GM-0090271, van 7 februari 2013).  

 

1.2 Projectgebied 

Het plangebied ligt in de zuidwesthoek van het nieuw aan te leggen meer (Lingemeer II) en 

grenst aan de Ommerenveldseweg. Aan de zuidkant grenst het plangebied aan de Linge. In 

figuur 1.1 is de ligging van het plangebied globaal weergegeven. 

 

Figuur 1.1  Globale ligging plangebied (binnen rood kader) 

 

                                                                  
1
 De watertoets omvat het proces van informeren, afstemmen en adviseren om te komen tot een inhoudelijke beoorde-

ling van de waterhuishoudkundige gevolgen van het bestemmingsplan. Dit proces resulteert in de waterparagraaf ten 
behoeve van een wijziging van het bestemmingsplan. 
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1.3 Doorlopen proces 

De watertoets is een proces waarbinnen afstemming plaatsvindt tussen de ontwerpende partij 

en de ruimte voor water. De voorliggende watertoets en waterparagraaf is in overleg met ge-

meente Buren, Waterschap Rivierenland en K3Delta tot stand gekomen. Het waterschap is per 

mail en telefonisch op 30 januari 2013 benaderd en op 1 februari 2013 via de digitale watertoets 

op de hoogte gesteld van de voorgenomen ontwikkelingen. Gemeente Buren is op 1 februari 

2013 eveneens op de hoogte gesteld en er zijn afspraken gemaakt over de randvoorwaarden 

vanuit het oogpunt water. 

 

1.4 Opbouw rapport 

In hoofdstuk 2 is de huidige situatie van de locatie beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op 

de waterhuishoudkundige doelen en maatstaven. Hoofdstuk 4 omschrijft de ruimtelijke conse-

quenties, knelpunten en oplossingsrichtingen.  
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2 Gebiedskenmerken 

2.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bodemopbouw en geohydrologische situatie zoals deze 

is vastgesteld aan de hand van literatuur. 

 

De geïnventariseerde gegevens van de bodemopbouw, grondwaterstanden en oppervlaktewa-

ter zijn afkomstig van de volgende bronnen. 

 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). 

 Bodemkaart van Nederland kaartblad (Alterra 2000). 

 Zandbanen-attentiekaart (Alterra, 2009). 

 Grondwaterkaart van Nederland, DGV-TNO (kaartblad 39 oost). 

 Bodemgegevens uit het REGISII.1 (Regionaal Geografisch Informatie Systeem) van TNO 

(2008). 

 Grondwatergegevens uit DINO (Data en Informatie Nederlandse Ondergrond) van  

TNO-NITG. 

 Rapport: Lingemeren II, Hydrologische effecten, waterkwantiteit en waterkwaliteit realisatie 

plan Lingemeren II Lienden, referentienummer: GM-XXXX, Grontmij, van XX februari 2013. 

 

2.2 Hoogteligging 

De hoogteligging van het projectgebied is afgeleid uit de AHN. Hieruit blijkt dat de hoogteligging 

in het gebied varieert van circa NAP +4,40 m tot NAP +5,10 m. Gemiddeld ligt het maaiveld op 

een hoogte van NAP +4,80 m. In figuur 2.1 is een uitsnede van de hoogtekaart weergegeven. 

 

Figuur 2.1  Hoogteligging (AHN) 
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2.3 Bodemopbouw 

 

Ondiepe bodemopbouw 

Uit de bodemkaart van Nederland (Kaart 39 West) (figuur 2.2) blijkt dat de bodem, centraal in 

het projectgebied, bestaat uit zware klei (bodemcode Rn44C en daaromheen Rn47C). In het 

noordwesten is een klein gebied bestaande uit zavel en lichte klei (bodemcode Rn67C) gele-

gen. Alle bodemtypen behoren tot kalkloze poldervaaggronden.  

 

Figuur 2.2  Uitsnede bodemkaart van Nederland, bodemcodes en grondwatertrappen (2000) 

 
 

Het rivierengebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van zandbanen. In figuur 2.3 is een 

uitsnede van de zandbanen-attentiekaart weergegeven. 

 

Figuur 2.3  Uitsnede van zandbanen attentiekaart, Provincie Gelderland 2009 

 
 

Legenda

Zandbanenkaart 2009

Water

Verstoord (bebouwd, zand-winning, vergraven)

Beddingzand onbedijkte rivieren, top tussen 1,5 - 2,0 m-mv

Beddingzand onbedijkte rivieren, top tussen 2,0 - 3,0 m-mv

Beddingzand onbedijkte rivieren, top tussen 1,0 - 1,5 m-mv

Beddingzand onbedijkte rivieren, top binnen 1,0 m-mv

Beddingzand onbedijkte rivieren, dieper dan 3,0 m-mv

Pleistoceen zand 0 - 1,0 m-mv

Pleistoceen zand 1,0 - 2,0 m-mv

Pleistoceen zand 10,0 - 11,0 m-mv

Pleistoceen zand 2,0 - 3,0 m-mv

Pleistoceen zand 3,0 - 4,0 m-mv

Pleistoceen zand 4,0 - 5,0 m-mv

Pleistoceen zand 5,0 - 6,0 m-mv

Pleistoceen zand 6,0 - 7,0 m-mv

Pleistoceen zand 7,0 - 8,0 m-mv

Pleistoceen zand 8,0 - 9,0 m-mv

Pleistoceen zand 9,0 - 10,0 m-mv

Zand van bedijkte rivieren, binnen 1,0 m-mv

Zand van bedijkte rivieren, top tussen 1,0 - 2,0 m-mv

Zand van bedijkte rivieren, top tussen 2,0 - 3,0 m-mv

Zand van bedijkte rivieren, top tussen 3,0 - 4,0 m-mv

Zand van bedijkte rivieren, top tussen 4,0 - 5,0 m-mv

Zand van bedijkte rivieren, top tussen 5,0 - 6,0 m-mv

Zand van bedijkte rivieren, top tussen 6,0 - 7,0 m-mv

Zand van bedijkte rivieren, top tussen 7,0 - 8,0 m-mv

Zand van bedijkte rivieren, top tussen 8,0 - 9,0 m-mv

Zand van bedijkte rivieren, top tussen 9,0 - 10,0 m-mv
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Diepe bodemopbouw 

Onder de deklaag, bestaande uit klei en zand, bevindt zich matig grof tot grof zand tot een diep-

te van circa NAP -35 m. Dit pakket behoort tot de formatie van Kreftenheije, Peize en Waalre.  

Onder deze bodemlaag bestaat de bodem uit klei tot een diepte van circa NAP -43 m. Deze 

scheidende laag behoort tot de formatie van Waalre.  

Vanaf NAP -43 m tot circa NAP -70 m bestaat de bodem uit matig fijn tot matig grof zand. Dit 

zandpakket behoort tot de Formatie van Maassluis.  

 

2.4 Grondwater 

 

Grondwatertrap 

De grondwatertrap in het projectgebied geeft informatie over de diepte en fluctuatie van het 

grondwater. Op de bodemkaart van Nederland staat aangegeven, dat ter plaatse van het pro-

jectgebied grondwatertrappen III en VI worden aangetroffen. In tabel 2.1 staan de gemiddeld 

hoogste grondwaterstand en gemiddelde laagste grondwaterstand, waarmee deze grondwater-

trappen corresponderen. 

 

Op basis van de bodemkaart is er op de mogelijke locatie van het tennispark overwegend spra-

ke van Gt V*. De verklaring van de grondwatertrappen is in tabel 2.1 weergegeven. De bodem-

kaart is weergegeven in figuur 2.2. 

 

Tabel 2.1  Grondwatertrappen 

Grondwaterstand Grondwatertrap (Gt) 

(cm –mv) I II
1 

III IV
1 

V VI
1 

VII
2 

GHG <20 <40 <40 >40 <40 40 - 80 >80 

GLG <50 50 -80 80 -120 80 - 120 >120 >120 (>160) 

1 een * achter deze Gt-codes betekent ‘droger deel’, d.w.z. een GHG tussen 25 en 40 cm –mv 

2 een * achter deze Gt-codes betekent ‘zeer droger deel’, d.w.z. een GHG dieper dan 140 cm –mv 

 

Grondwaterstanden 

In de omgeving van Lingemeer II bevinden zich enkele peilbuizen, waarin de grondwaterstand 

over een langere periode geregistreerd is. In tabel 2.2 zijn de peilbuiskarakteristieken van de 

dichtstbijzijnde peilbuizen weergegeven. Voor de locatie van de peilbuizen wordt verwezen naar 

bijlage 2.  

 

Tabel 2.2  Peilbuiskarakteristieken TNO 

peilbuis x –coörd 

 

(m) 

Y – coörd  

 

(m) 

bodemlaag GLG  

 

(m+NAP) 

Gemiddelde  

grondwaterstand  

(m +NAP) 

GVG 

 

(m +NAP) 

GHG  

 

(m+NAP) 

B39B0400-001 158.025 437.546 Wvp1 2,74 3,17 3,17 3,55 

B39B0400-002 158.025 437.546 Wvp1 2,75 3,18 3,17 3,56 

B39D0155-001 157.830 437.200 Wvp1 2,99 3,37 3,59 3,94 

B39D0155-002 157.830 437.200 Wvp1 2,94 3,34 3,58 3,91 

B39D0156-001 158.850 436.430 Wvp1 2,91 3,63 3,55 4,13 

B39D0336-001 159.140 436.900 Deklaag 3,76 4,02 3,95 4,25 

B39D0337-001 159.240 436.160 Deklaag 3,52 3,91 3,82 4,09 

B39D0337-002 159.240 436.160 Wvp1 2,95 3,37 3,36 3,84 

B39D0349-001 158.560 436.840 Wvp1 2,68 3,22 3,18 3,66 

B39D0349-002 158.560 436.840 Wvp1 2,84 3,39 3,30 3,76 

B39D0363-001 158.710 437.350 Wvp1 2,94 3,34 3,22 3,63 

B39E0262-001 160.060 438.150 Wvp1 3,21 3,55 3,39 3,75 

B39E0263_001 162.180 438.290 Wvp1 3,77 4,02 3,90 4,19 

B39G0244-001 161.070 435.980 Wvp1 3,67 4,05 4,03 4,39 

B39G0278-001 160.456 436.715 Wvp1 3,47 3,83 3,77 4,07 

B39G0289-001 160.250 436.570 Wvp1 3,75 4,03 4,05 4,33 

B39G0289-002 160.250 436.570 Wvp1 3,63 3,86 3,89 4,12 

B39G0347-001 160.456 436.715 Wvp1 3,8 4,01 3,95 4,15 
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Voor de zandwinning ter plaatse Lingemeer I zijn een aantal peilbuizen geplaatst in de directe 

omgeving van de zandwinplas. De locatie is weergegeven in bijlage 2. De peilbuiskarakteristie-

ken zijn weergegeven in tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3  Peilbuiskarakteristieken Lingemeer 

peilbuis x –coörd 

 (m) 

Y – coörd  

(m) 

Bodemlaag Minimaal 

(m +NAP) 

Gemiddeld 

(m +NAP) 

Maximaal 

(m +NAP) 

Peilbuis 1 (3 m -mv) 161.173 436.612 Deklaag 3,64 4,04 4,38 

Peilbuis 1 (15 m -mv) 161.173 436.612 Wvp1 3,74 4,16 4,39 

Peilbuis 2 (3 m -mv) 161.359 437.403 Deklaag 3,05 4,03 4,40 

Peilbuis 2 (15 m -mv) 161.359 437.403 Wvp1 3,15 4,01 4,31 

Peilbuis 3 (3 m -mv) 162.263 437.476 Wvp1 3,47 4,08 4,32 

Peilbuis 3 (15 m -mv) 162.263 437.476 Wvp1 3,54 4,08 4,34 

 

De meetfrequentie varieert bij deze peilbuizen en zijn niet consequent op of rond de 14
de

 en 

28
ste

 van de maand gemeten. De jaren waarin wel op deze data is gemeten, is te gering om een 

GHG en GLG af te leiden.  

De geschatte gemiddeld hoogste grondwaterstand aan de westrand ter hoogte van de toekom-

stige tennisbanen wordt ingeschat op ca. NAP +4,15 m.  

 

Grondwaterstromingsrichting 

Uit de grondwaterkaart van Nederland en REGIS gegevens valt een westelijk gerichte grond-

waterstroming af te leiden. Oostelijk van het projectgebied is de invloed van de Linge op de 

grondwaterstroming zichtbaar (drainerende werking). 

 

2.5 Oppervlaktewater 

 

Oppervlaktewatersysteem 

Langs de Ommerenveldseweg oostkant en in het plangebied liggen B-watergangen. 

Aan de westzijde van de Ommerenveldseweg ligt een A-watergang, deze ligt buiten plangebied.  

 

Ten zuiden van het plangebied stroomt de Linge. Het zomerpeil in de Linge bedraagt 

NAP +3,9 m en het winterpeil NAP +3,7 m. Vanuit de Linge wordt water ingelaten om de water-

standen in de zomer op peil te houden en het watersysteem door te spoelen. Daarnaast wordt 

in het voorjaar water ingelaten voor nachtvorstbestrijding in het fruitteeltgebied Ommerense 

Veld. De inlaat ligt bij boerderij Blauwe Kamp, aan de Ommerenveldseweg te Zoelen. Bij hoge 

afvoeren dient de inlaat als nooduitlaat richting de Linge. Hier verandert niets.  

 

Op circa 2 km ten westen van het plangebied bevindt zich het Amsterdam-Rijnkanaal. Het peil 

van het Amsterdam-Rijnkanaal staat door de Prinses Marijkesluis in verbinding met de Lek.  

In zuidelijke richting, op circa 3,5 km van het plangebied bevindt zich de Waal. De Waal en het  

Amsterdam-Rijnkanaal zijn door middel van de Prins Bernhardsluis met elkaar verbonden.  

 

Ten oosten van het plangebied is de huidige zandwinning aanwezig (Lingemeer I). De bestaan-

de plas Lingemeer I is als geïsoleerde plas aanwezig binnen een polderpeilgebied met zomer-

peil NAP +4,1 m en een winterpeil NAP +3,9 m. Het peil in de plas Lingemeer I wordt periodiek 

gemeten door middel van een peilschaal. In tabel 2.4 zijn de karakteristieken van het oppervlak-

tewaterpeil weergegeven.  

 

Tabel 2.4  Karakteristieken oppervlaktewaterpeil Lingemeer I 

Peilbuis Minimaal 

(m +NAP) 

Gemiddeld 

(m +NAP) 

Maximaal 

(m +NAP) 

Lingemeren I 3,75 4,05 4,35 

 

De te ontwikkelen locatie ligt binnen peilgebied 59 (zomerpeil NAP +3,75 m/winterpeil 

NAP +3,55 m). De afwatering vindt plaats in noordelijk richting (Maurikse Wetering). 
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3 Waterhuishoudkundige doelen en 

maatstaven 

3.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk zijn de relevante waterhuishoudkundige aspecten met bijbehorende doel en 

maatstaven weergegeven. Dit is gebaseerd op de (geohydrologische rapportage) en verkenning 

van de huidige situatie en het vigerende beleid van Waterschap Rivierenland (WSRL). 

 

Het doel van dit hoofdstuk is het vroegtijdig en gezamenlijk vastleggen van de waterhuishoud-

kundige doelen en maatstaven (criteria). Dit betekent voor de gemeente dat bij het opstellen 

van het ontwerp en het bestemmingsplan rekening dient te worden gehouden met de betreffen-

de aspecten en criteria. Het waterschap zal vervolgens het bestemmingsplan hierop beoordelen 

(toetsen). Op deze wijze wordt helderheid verschaft over de inbreng en reikwijdte van water-

huishoudkundige aspecten bij de totstandkoming van het bestemmingsplan en het steden-

bouwkundig ontwerp. 

Onderstaand worden de relevante waterhuishoudkundige aspecten onderscheiden. Vervolgens 

zijn de relevante aspecten de specifieke doelen en maatstaven uitgewerkt. 

 

3.2 Beleidskader 

Het algemene waterbeleid dat op het plangebied van toepassing is, staat beschreven in de 

Vierde Nota Waterhuishouding van de rijksoverheid, het Waterplan Gelderland van de Provincie 

Gelderland en het Waterbeheerplan 2010-2015 van Waterschap Rivierenland. In het kort schrij-

ven al deze plannen de trits vasthouden, bergen, afvoeren voor en het voorkomen van afwente-

len van problemen in ruimte en tijd (duurzaamheidbeginsel). De trits betekent dat neerslag bij 

voorkeur wordt vastgehouden op de plaats waar het valt. 

 

3.3 Randvoorwaarden 

Ten aanzien van de inrichting van de locatie heeft WSRL een aantal voorwaarden beschreven 

die dienen te worden meegenomen bij de inrichting van de locatie. De voorwaarden zijn onder-

staand samengevat. 

 

3.3.1 Afkoppelen 

Het waterschap streeft naar het 100% afkoppelen van verhard oppervlak in een nieuwe inrich-

ting. 

Wanneer water wordt geloosd op oppervlaktewater, dient rekening te worden gehouden met 

een aantal kwaliteitseisen, te weten: 

 geen gebruik maken van uitlogende materialen; 

 daken mogen rechtstreeks afvoeren op open water, indien geen uitlogende materialen zijn 

gebruikt; 

 andere verharde oppervlakten zoals weg- en terreinverhardingen dienen via een filtervoor-

ziening te lozen. 

 

3.3.2 Berging  

Voorwaarde die het waterschap stelt aan de berging van water, is dat de versnelde afvoer van 

verhard oppervlak, niet groter mag zijn dan de landelijke afvoernorm voor landelijk gebied 

(1,5 l/s/ha). Hiervoor dient voldoende berging binnen het plangebied te worden gecreëerd.  

Het plangebied sluit aan op de zandwinplas Lingemeer II. Hierin is voldoende berging aanwezig 

voor berging van afstromend water vanaf het tennispark. 
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Vuil water van wegen en parkeerplaatsen dient via een zuiveringsvoorziening af te stromen op 

het oppervlaktewater. Hierin dient minimaal 4 mm geborgen te worden en via een bodempas-

sage af te vloeien richting het oppervlaktewater. 

 

Indien water geborgen wordt in de B-watergang langs de Ommerenveldseweg zal extra berging 

gerealiseerd moeten worden.  

 

Dimensionering van de bergingsvoorziening dient in overleg met het waterschap plaats te vin-

den. Om bij het ontwerp een indicatie te geven voor het benodigde ruimtebeslag kan gebruik 

worden gemaakt van de volgende vuistregels. 

 Omdat dit een relatief klein plan is kan gerekend worden met de standaard regels van Wa-

terschap Rivierenland wat neerkomt op 436 m³ (T=10+10%) berging per hectare verhard 

oppervlak en een peilstijging van 0,30 meter en bij T=100+10% (664 m³/ha verhard opper-

vlak) waarbij het peil mag stijgen tot maaiveld. 

 De afvoer moet worden gereguleerd middels een v-stuw of een andere technische construc-

tie, waarbij de landelijke afvoernorm van 1,5 l/s/ha niet mag worden overschreden. 

 

3.3.3 Infiltratie 

Gelet op de matige tot slechte doorlatendheid van de aanwezige kleilagen in de bovengrond 

kan worden geconcludeerd dat infiltratie naar de diepe ondergrond, ter plaatse van het plange-

bied, niet mogelijk is zonder maatregelen te nemen. De bestaande kleilaag zal echter bij de 

ontwikkeling van Lingemeer II worden verwijderd en vervangen door een zandpakket. Hierdoor 

is infiltratie naar de ondergrond mogelijk. 

 

Indien de berging gezocht wordt in, uitsluitend, andere vormen van waterberging dan open wa-

ter (bijvoorbeeld bodempassage), dan mag de berging voor 100% als compenserende berging 

worden meegenomen. De (mogelijke) infiltratie mag hierbij echter niet worden meegenomen.  

 

3.3.4 Inrichting droogvallend bergingsvoorziening 

Onderstaand een aantal aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden bij het dimen-

sioneren van de bergingsvoorziening: 

 onderhoud van de voorziening moet mogelijk zijn: 

 talud 1:4 m/m; 

 minimale bodembreedte 1,0 m 

 waterdiepte (bij T=10+10%) maximaal 0,30 m; 

 regulatie afvoer via stuw. 

 afwaterende watergangen dienen te voldoen aan het minimale profiel voor een B-

watergang: 

 bodembreedte: 0,50 m; 

 talud: 1:2 m/m. 

 voorkomen van het aantrekken van kwel; 

 rekening houden met kindveiligheid. 

 

3.4 Relevante waterhuishoudkundige aspecten 

In tabel 3.1 is aangegeven welke waterhuishoudkundige aspecten relevant zijn. Het belangrijk-

ste aspect bij de ontwikkeling van het nationaal tenniscentrum is dat er waterhuishoudkundig en 

rioleringstechnisch geen verslechtering optreedt. 

 

Tabel 3-1  Relevantie waterhuishoudkundige aspecten 

Waterhuishoudkundig aspect Relevant? Toelichting 

Veiligheid  Ja Ten zuiden van het plangebied ligt de Linge. Er dient rekening gehouden te 

worden met de beschermingszone rond deze A-watergang.  

Overstromingsrisico Ja Het gebied bevindt zich in een gebied met een overstromingsrisico.  

Dijkring  Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden 

Dijkringnummer 43 

Norm  1/1250 jaar 
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Waterhuishoudkundig aspect Relevant? Toelichting 

Riolering Ja Geen afvoer hemelwater van schoon verhard oppervlak richting RWZI. Doel-

matige verwijdering conform waterkwantiteit- en waterkwaliteitstrits (‘schoon-

houden-scheiden-zuiveren’). 

Wateroverlast  

(oppervlaktewater) 

Ja Regionale en lokale wateroverlast moet worden voorkomen. Conform WB21 

is de trits ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ van toepassing. 

Watervoorziening  Nee Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone voor drinkwaterwin-

ning. 

Volksgezondheid Ja Minimaliseren risico op watergerelateerde ziekten en plagen. 

Bodemdaling Nee Gezien de bodemopbouw is er geen op zetting 

Grondwateroverlast Ja Voldoen aan ontwaterings- en droogleggingsnormen.  

Waterkwaliteit (oppervlaktewater 

en grondwater) 

Ja Nadelige effecten op de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater 

door vertraagde afvoer van hemelwater van verhard oppervlak moeten wor-

den voorkomen. 

Voorkomen van doodlopende watergangen. 

Verdroging Nee Door hemelwater vast te houden in het plangebied is er geen sprake van 

versnelde afvoer uit het plangebied.  

Aquatische natuur Ja Voldoende waterdiepte in nieuwe watergangen. 

Beheer en Onderhoud Ja Bij inrichting moet rekening worden gehouden met geldende onderhouds- en 

beheerseisen van waterschap en gemeente.  

 

De doelen en maatstaven van de relevante waterhuishoudkundige aspecten zijn in tabel 3-2 

uitgewerkt. De onderstaande doelen en maatstaven worden in overleg met de gemeente Buren 

en Waterschap Rivierenland vastgelegd.  

 

Tabel 3-2  Doelen en maatstaven waterhuishoudkundige aspecten 

Waterhuishoudkundig aspect Doel Maatstaf 

Overstromingsrisico Veiligheid tegen overstroming Externe maatregelen (waterschap / gemeente). Alge-

mene voorlichting geven aan inwoners overstromings-

gebieden. Wat te doen bij overstroming.  

Riolering Doelmatige verwijdering afvalwater DWA plangebied: in overleg met waterschap en ge-

meente bepalen naar welke RWZI afgevoerd moet 

worden en op welke wijze.. 

 Geen afvoer hemelwater van 

schoon verhard oppervlak naar 

riolering 

100% van het ‘schoon’ verhard oppervlak afkoppelen.  

(daken mogen rechtstreeks lozen op open water, voor-

zuiveren weg- en terreinverharding). 

Bovengrondse afvoer van hemelwater naar bergings-

voorziening / oppervlaktewater. 

Wateroverlast 

(oppervlaktewater) 

Vasthouden en/of bergen gebieds-

eigen water 

 

Het plan mag niet leiden tot vergro-

ting van de afvoer uit het plange-

bied 

Nieuw afvoerend oppervlak moet worden vastgehou-

den/ geborgen in plangebied waarbij geldt:  

 De maatgevende afvoer door de watergangen is 

1,5 l/s/ha. 

 Bij een neerslagsituatie die eenmaal per 100 jaar 

kan voorkomen met 10% opslag vanwege de kli-

maatsverandering (T=100+10%) mag er geen in-

undatie optreden. M.a.w. het regenwater moet bin-

nen het plangebied geborgen worden. Binnen wa-

terschap Rivierenland geldt hierbij een bergingeis 

van 664 m
3
/ha voor berging alleen bodempassages 

en 436 m
3
/ha voor berging in oppervlaktewater. 

Geen afwenteling op andere gebieden doordat be-

staande bergingsruimte verloren gaat. 

Waterschap heeft daarbij aangegeven dat berging in 

nieuwe zandwinplas zonder compensatie mogelijk is. 
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Waterhuishoudkundig aspect Doel Maatstaf 

Volksgezondheid Minimaliseren risico op watergere-

lateerde ziekten en plagen 

Voldoende ontwatering ter plaatse van de bebouwing. 

Geen afstroming van verontreinigingen naar oppervlak-

tewater. 

Voorkom voedselrijk (eutroof) en opwarmingsgevoelig 

water. 

Creëer ecologische evenwicht (tegen o.a. ratten, mug-

gen). 

 Schoon oppervlakte- en grondwater Streefwaarde grondwater; MTR-norm oppervlaktewa-

ter. 

 Kindveiligheid Bergingsvoorziening met minmaal talud 1:4 m/m, even-

tueel plas-dras oever. 

Grondwateroverlast Voldoende ontwateringsdiepte en 

drooglegging 

Streven is grondwaterneutraal bouwen. Eventuele drai-

nage mag geen grondwaterstandverlagend effect heb-

ben. 

Ontwateringsnorm bebouwing: 80 cm. Bij kruipruimte-

loos bouwen kan deze norm lager zijn. 

Waterkwaliteit  

(oppervlaktewater en grondwa-

ter) 

Geen negatieve beïnvloeding van 

omliggend gebied 

 

 

Geen directe afvoer hemelwater 

van belast verhard oppervlak naar 

oppervlaktewater 

Zo min mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen bij 

beheer en onderhoud openbaar gebied. 

Voldoen aan het convenant duurzaam bouwen (geen 

toepassing uitlogende materialen). 

Hemelwater van wegen en terreinverharding via filter-

voorziening (bodempassage ed.). Hierbij dient de uit-

stroom te voldoen aan de die van een verbeterd ge-

scheiden stelsel (VGS), wat betekent een berging van 

minimaal 4 mm per m
2
 verhard oppervlak 

Beheer en onderhoud Beheersbaar en onderhoudsvrien-

delijk inrichten 

Voldoen aan uitgangspunten gesteld door gemeente en 

waterschap.  
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4 Ruimtelijke consequenties 

4.1 Inleiding 

Na het inwinnen van informatie bij Waterschap Rivierenland en Gemeente Buren (hoofdstuk 2 

en 3) zal het inrichtingsplan van het tennispark afgestemd moeten worden op de gestelde eisen 

vanuit hoofdstuk 2 en 3.  

 

In de onderstaande paragrafen worden kort de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp 

opgesomd die van belang zijn voor de ruimtelijke uitwerking van het water binnen het ontwerp.  

 

4.2 Ontwerp 

Op basis van de uitgangspunten van de KNLTB is een oppervlakteverdeling gemaakt. In tabel 

4.1 is deze oppervlakteverdeling opgenomen. 

 

Tabel 4.1  Globale oppervlakteverdeling 

Omschrijving m
2
 Totaal verhard (m

2
 ) 

16 buitenbanen 12.000 12.000* 

Parkeren 200 plaatsen 5.000 5.000** 

Binnenbanen, horeca, ontvangst, 

werk e.d.  12.000 

 

12.000 

Restruimte groen, water, ontslui-

ting*** e.d. 31.000 

 

5.000 

Totaal (bruto) oppervlak 60.000 34.000 

* afhankelijk van het type baan is een reductie van 20 tot 50% aan verhard oppervlak mogelijk zie ook on-

derstaande tabel 4.2. 

** Bij parkeren op halfverharding bijvoorbeeld grasbeton) mag een reductie van 50% aan verhard opper-

vlak worden berekend. 

*** Een deel van de resterende ruimte zal nog verhard worden t.b.v. ontsluitingswegen en voetpaden. 

 

Tabel 4.2  Percentage compensatie sportvelden 

1. Percentage compensatie sportvelden 

Huidige Toekomstige situatie 

Situatie Sportveld 

Natuurgras 

(gedraineerd) 

Sportveld 

Kunstgras  

(gravel e.d.) 

Sportveld 

Verhard 

(beton, tegels e.d.) 

Onverhard (gedrai-

neerde/ ongedrai-

neerde weiland en 

grond) 

20% 50% 100% 

Sportveld  

Natuurgras  

(gedraineerd) 

- 30% 80% 

(bron: Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2009, artikel 5.16 toetsingscriterium 25, 

http://www.waterschaprivierenland.nl/digitaal_loket/regelgeving/beleidsregels_keur_waterschap_rivierenla

nd_2009_25252#Hoofdstuk_25858)  

 

  

http://www.waterschaprivierenland.nl/digitaal_loket/regelgeving/beleidsregels_keur_waterschap_rivierenland_2009_25252#Hoofdstuk_25858
http://www.waterschaprivierenland.nl/digitaal_loket/regelgeving/beleidsregels_keur_waterschap_rivierenland_2009_25252#Hoofdstuk_25858
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4.3 Hemelwaterbehandeling en vuilwaterafvoer 

 

Hemelwater 

Hemelwater dient bovengronds afgevoerd te worden naar een bergingsvoorziening of opper-

vlaktewater. Water vanaf wegen en parkeervoorzieningen (vervuilde oppervlakken) dienen bij 

voorkeur via een bodempassage richting het oppervlaktewater af te stromen. 

 

Bij afwatering op bodempassage dient rekening gehouden te worden met een minimale berging 

van 4 mm bij afstroming van wegen en parkeerplaatsen. Een bodempassage heeft een mini-

maal profiel zoals weergegeven in figuur 4.1  principe doorsnede bodempassage. 

 

Figuur 4.1  Principe doorsnede bodempassage 

 
 

Bij het aanleggen van watergangen binnen het plangebied is het aan te raden om deze mini-

maal volgens het profiel van een B-watergang uit te voeren. Dat betekent dat aan weerszijden 

1,50 meter obstakelruimte beschikbaar dient te blijven voor beheer en onderhoud. Onder-

houdsstroken langs watergangen dienen minimaal 4 meter te zijn. In figuur 4.2 is een principe-

profiel opgenomen van een B-watergang. De exacte afmeting van de watergang is uiteindelijk 

afhankelijk van de hoogteligging van het aansluitende maaiveld. 

 

Figuur 4.2  Principeprofiel B-watergang 

 
 

De exacte omvang van compenserende waterberging is op basis van het huidig ontwerp nog 

niet vast te stellen. Voorgesteld wordt het ontwerp zo te maken dat al het regenwater dat op het 

terrein valt richting de zandwinplas afstroomt. In dat geval kan compenserende waterberging 

achterwege blijven. 

Geadviseerd wordt watergangen met de zandwinplas te verbinden zodat doorstroming van de 

watergangen mogelijk is. Dit komt de waterkwaliteit ten goede. 

 

Vuilwater 

Het aanbod aan afvalwater (m
3
) zal inzichtelijk gemaakt moeten worden in verband met de be-

schikbare zuiveringscapaciteit en de beperkte capaciteit van de riolering in de omgeving van het 

tennispark. Vervolgens zal er overleg met gemeente Buren en WSRL moeten plaats vinden 

over de afvoer van het afvalwater. 

 

4.4 Aanlegpeilen 

Met betrekking tot het bouwrijp maken van het terrein zal voldaan moeten worden aan de on-

derstaande drooglegging- en ontwateringeisen: 

 een minimale drooglegging van 1,0 m; 

 een minimale ontwateringsdiepte van: 

1 m

1: 4

4,2 m

0,3 m

NAP 5,2 m

Nat oppervlak: 0,66 m2

0,5 

1: 2

6,5 m

0,5 m

NAP 3,75 m

1,5 m 4 m

Nat oppervlak: 0,75 m2
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 0,70 m ter plaatse van wegen; 

 0,50 m ter plaatse van openbaar groen; 

 0,30 m ter plaatse van de bebouwing bij kruipruimteloos bouwen; 

 cunetten aangevuld met goeddoorlatend zand. 

 

Op basis van de geohydrologische effectenstudie en de peilbuisgegevens is de gemiddeld 

hoogste grondwaterstand (GHG) van NAP +4,15 m afgeleid. Op basis van de ontwateringseis 

voor gebouwen en wegen is een minimaal wegpeil van NAP +4,95 m nodig. 

 

Uit de geohydrologische effectenstudie is in de zandwinplas een gemiddeld peil berekend van 

NAP +4,00 m.  

 

Om te voldoen aan de droogleggingseis dient het wegpeil minimaal op NAP +5,00 m te liggen. 

Het laagste maaiveld ligt op circa +4,40 m NAP en het hoogste maaiveld op circa NAP +5,10 m. 

Geconcludeerd kan worden dat de droogleggingseis hier maatgevend is. 

 

Bij het toepassen van bodempassages dient de drainage boven de GHG te liggen. De opbouw 

van het infiltratiebed van een bodempassage bedraagt veelal 0,5 m drainbed en 0,25 m infiltra-

tiebed (deklaag). Daarmee komt de bodem van de bodempassage op NAP +4,90 m te liggen. 

Bij een diepte van 0,40 m is het minimaal maaiveld rond de wadi NAP +5,30 m. In verband met 

afschot van wegen en voetpaden wordt geadviseerd het bouwpeil van de gebouwen 0,30 m 

hoger aan te leggen. Voor vloerpeilen dient NAP +5,60 m aangehouden te worden. 

 

In relatie tot duurzaam stedelijk waterbeheer dient bij de inrichting van het plangebied rekening 

te worden gehouden met de te gebruiken materialen in de te realiseren gebouwen of bouwwer-

ken en verhardingen. Er dient gebruik gemaakt te worden van duurzame bouwmaterialen om 

schoon regenwater in het gebied te conserveren. Dit houdt in dat geen uitlogende materialen 

worden toegepast (zink, lood, koper, zacht PVC). 

 

Op basis van deze rapportage kan een waterparagraaf worden opgesteld. De waterparagraaf 

vormt een onderdeel van het bestemmingsplan. 
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Bijlage 1   

 
Inrichtingsschets Lingemeer en ligging tenniscentrum 
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Bijlage 2   

 
Ligging peilbuizen 
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